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 ,לייט רעטשרע

 .עיצַאמרַאפער ןופ הפוקת יד

 עּפָאריײא ןיא .עטכישעג עטסיינ ןוא עיינ טסייה סָאװ 1 9

 טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוֿפ עטכישעג עַײנ יד ןענעכער וצ ןָא ןעמ טבייה
 -עמַא ןוֿפ גנוקעדֿפױא יד טקנופ-סגנַאנסױא ןַא רַאֿפ ןָא ןעמענ לייט ַא ;ןָא
 -שטַייד ןוֿפ טסעטָארּפ ןטשרע םנוֿפ ןענעכער רעדיוװ ערעדנַא ,(1499) עקיר
 ןענַײז ןשינעהעשעג ייווצ עגיזָאד יד ,(1217) טספיופ םעד ןגעק דנַאל
 ןבעל ןיא ןשינערעקרעביא עסיורג ןוֿפ בייהנָא רעד ןתמא רעד ןיא עקַאט
 ,ןעגנואיצַאב עריא ,לדנַאה ריא ןרָאװעג רעטיירב זיא םנטשרע :עּפָאריײא ןוֿפ
 ןסירעצ זיא סנטייווצ ;רענױאװַאב עריא ןוֿפ טנָאזירָאה רעגיטסַיינ רעד
 -עג טָאה לֿכש רעֿכילשטנעמ רעד ןוא ,ךריק רעד ןוֿפ טַיהניײא יד ןרָאװעג
 ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רעַײרֿפ ןטעברַא ןעמונ

 רָאי 130 עטצעל יד ןֿפור וצ גהונ ךיז ןעמ זיא ייעטכישעג עטמַיינ,
 -נַארֿפ עסיורג יד ןכָארבעגסױא טָאה סע ןעוו ,רָאי ןט-1789 ןוֿפ ,ךרע ןַא
 עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןעוו ,טַײצ ַא זיא סָאד .עיצולָאװער עשיזיוצ
 -ענמוא ךיז ןבָאה (רעעּפָאריײא ןוֿפ ןרָאװעג טרעקלעֿפַאב ךיוא זיא סָאװ)
 -רעביא עלעירטסודניא יד ,רחסמ רעד ןוא עירטסודניא יד טלקיװטנַא רעַײה
 .ןעיוברעביא ךיז טמענ טֿפַאשלעזענ עצנַאג יד זַא ,וצרעד טגנערב שינערעק
 ,תוֿכאלמ-ילעב ,םירחוס ,עֿכילטסַייג ,טַײללדַא :ןדנַאטש ןעווענ ןענַײז רעירֿפ
 -רַאֿפ יא ,ןבעל רעגייטש םענעדישרַאֿפ ַא יא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירעיופ
 ןרייש סָאװ ,ןס ַאלק טרָא רעייז ףיוא ןָא ןעמוק רעטציא ;טֿכער ענעדייש
 ןעמַאזוצ .ֿבצַמ-סטעברַא רעייז טול ןוא ןנעמרַאֿפ רעייז טול רעטנוא ךיז
 ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ סערגָארּפ רענידלַאװג ַא טייג םיוניש עגיזָאד יד טימ
 ןהֶא טרעוו סע סָאװ ,םעד ןיא סיוא סָאד ךיז טקירד טפיוהרעד ;קינֿכעט
 רעד סָאװ ןוא רעדנעל ענעדישרַאֿפ ןשיוװצ רעקרַאֿפ רעד רעֿכינ רועיש ַא

 ןַײז רַאֿפ ןטֿפערק ערעסערג ךס ַא טנעה ענַייז ןיא ןַײרַא טמוקַאב שטנעמ -
1 



 - סעינָאלָאק יד + : 4

 ןטשרע ןֿפױא םױרַא טקור רדֵס רעכילטֿפַאשלעזעג רעַײנ רעד .עיצקודָארּפ
 טלעטשענסױרַא ןרעוו סע ןוא ,טע ברַא רעד ןוֿפ רעגערט יד ןַאלּפ
 ,טַײהַײרֿפ ןוא טַײהכַײלג :ןעגנורעדָאֿפסנבעל עַײנ

 -רעביא יד .רעלַאגוטרָאפ ןוא רעינַאּפש יד ןוֿפ סעינָאלָאק יד .1
 ,עּפָארײא ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא שינערעק

 ףוס ןויב .רעעּפָארײא יד ןוֿפ ןעמוקנָא ןרַאֿפ עקירעמַא .2 8
 ןגעו הנָׂשה עפַאנק ַא רָאנ טַאהענ רעעּפָארײא יד ןבָאה ה"י ןט-15 ןוֿפ
 יד ןוא עפָאריײא ןוֿפ טנעניטנָאק םעד רעסיױא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד
 ןוא ןט-15 ףוס ןוֿפ ןעגנוקעדֿפױא עסיורג יד ךָאנ רעבָא .ןע'מי עשינָכש
 ,טּכַאמעג ןבָאה רעלַאגוטרָאּפ ןוא רעינַאּפש יד סָאװ ,ה"י ןט-16 בײהנָא
 .ַא ןרָאװעג רעקלעֿפ עשיאעפָאריײא-ברעמ יד ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא יד ןענַײז
 -ַאב עסיורג ךיז טֿפַאשעגנַיא רעינַאּפש יד ןבָאה טפיוהרעד .רעטיירב ךס
 יעקירעמ ַא ןיא ןעגנוציז

 -עטַא ןיא ןענוֿפעג ןבָאה טַײלסגירק ןוא ןטסינָאלָאק עשיאעּפָארײא יד
 יד יװ ,רענניי טינ ןעוועג זיא סָאװ ,טלעוו-רוטלוק רעדנוזַאב ַא רָאג עקיר
 רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןבעל סָאד רעבָא ,רוטלוק עשיטַאיזַא-שיאעּפָארײא
 ,םי ןייק טינ טגָאמרַאֿפ עקירעמַא .עּפָארײא יבֵגֹל גינָאטנײא ןעוועג זיא
 יד ךיז ןשיװצ ןרעטנהענרעד םי רעשידנעלטימ רעד יװ ױזַא לָאז סָאװ
 ןפקיועג ןוא םייַחילַעב יד ןשיווצ םינימ לָאצ יד ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ
 ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענַײז רעעּפָארײא יד ,סיורג ױזַא טינ זיא
 -עג ןבָאה יז ,ןטרָאס-האובת ֿבור סָאד עקירעמַא ןייק ןריֿפ וצ טכַארבעג
 -ַאב ײז ןּבָאה אֿפונ עקירעמַא- ןיא ;ףָאש ,רעדניר ,דרעֿפ ןיהַא טכַארב
 ןבענעג טָאה סָאװ ,עמַאל יד ,םייח-ילעב עניבוטש ןימ ןייא רָאנ טנגענ
 -רַאֿפ ןבָאה רענַאקירעמַא יד ,ךיוא תואָׂשִמ טפעלשענ ןוא לָאװ ,שײלֿפ
 -ליט ןוא ןוַײא ןוֿפ טסואוועג טינ ןבָאה יז רָאנ ,רעבליז ןוא דלָאג טנָאמ
 ,גַײצעג ענענייטש טצונַאב ךָאנ וַײװ

 יד ןוֿפ :עקירעמַא ןיא רעקלעֿפ עטסקרַאטש ייווצ יד ןוֿפ רעדנעל יד
 ןייק ןעוװעג טינ ןענַײז ,ורעפ ןיא סעקניא יד ןוא עקיסקעמ ןיא ןקעטצַא
 סָאװ ,ןדנגענ עסיורג ןעוועג ןענַײז סָאד .ןעניז ןשיאעּפָארײא ןיא תונידמ
 רעּפַאּכרַאֿפ יד ןוא ,םיטֿבש עשירעגירק ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןענַײז
 -לעֿפַאב עשרעטעברַא ןוא עשרעיופ יד ךיז רעטנוא טכָאיעגרעטנוא ןבָאה
 ןענוֿפעג ךיז טָאה ןקעטצַא רענַאקיסקעמ יד ןוֿפ ֿבושִי-טפיוה רעד .גנורעק



 8 - .עקירעמַא =!

 יװ טעמכ זיא םע ןֿבלעװ וצ ,ערעזָא רעסיורנ ַא ןוֿפ ןטימניא לזניא ןַא ףיוא
 ןרעביא ןקישסױרַא יײז ןגעלֿפ טַייצ וצ טַייצ ןוֿפ .ןעוועג םינ טירטוצ ןייק
 עגיננעהּפָא יד ןוֿפ זניצ ןבַײלקוצֿפױא ףױא .ןעגנולייטּפָא עניילק דנַאל
 ַא ,םיַאמ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןעמוקנַירַא טנעלֿפ זניצ לייט ַא .םיטָבש
 םָאד ;םיצֿפח ערעדנַא ןוא רענייטש ערעַייט ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא --- לייט
 ךָאנ ןבָאה םעד ץוחַא .טָאטשניױרק רעד ןיא ןבילקעגנָא ןעמ טָאה ץלַא
 רַאֿפ ןשטנעמ ערעייז ןוֿפ לָאצ עסיוועג ַא ןקעטצַא יד ןבעג טזומעג םיטבש יד
 :רעטעג יד וצ ןברק ַא ןעגנערב ןעמ טנעלֿפ ענעגנַאֿפעג לייט ַא - ,ןֿפַאלקש
 הדועס רעד ןיא ,תומָב ענענייטש עכיוה ףיוא ןענעליוק יז טגעלֿפ ןעמ
 ַײרעסערֿפנשטנעמ יד :ךיוא רעגירק יד ןגילײטַאב ךיז ןגעלֿפ רעטעג יד ןוֿפ
 טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,גהנָמ רענילייה ַא יװ ,ןקעטצַא יד ייב ןבילברַאֿפ זיא
 .טלעװ רענעי ףױא קילג ןוא טלעװ רעד ףױא תוֿפיקּת ןרַאה יד ןבעג
 יד ןבָאה ,ןגעקטנַא טלעטשעג ןשטנעמ עגיגנעהּפָא יד ךיז ןבָאה רעמָאט
 ןוא טלָאװעג ןבָאה יז ןעמעוו טייטעג ,םיֿבושי ערעייז טריבַארעצ ןקעטצַא
 ןֿפַאלקש יד ןוֿפ טעברַא יד .ענעגנַאֿפעג רַאֿפ טריֿפעגקעװַא טשער סָאד
 טַאהעג ןבָאה ייז :ןבעל ןגיטכערפ ַא ןקעטצַא יד רַאֿפ ןֿפַאשַאב טָאה
 סעֿפעג עשירעלטסניק ,,ןייטש-למרימ ןוֿפ עקיאַאזָאמ ,סענַאװ ,ןענַאטנָאֿפ
 עטנוב ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאנעג ןענַײז יז ;רעֿכיפעט עגיטרַאסױרג ,רעבליז ןוֿפ
 ןעוועג ןענַיײז ןקעטצַא יד ןוֿפ טעטשניורק יד ןיא .םישובלַמ ענלעווַאב

 ,ןעגנולעטשרָאֿפ עשיטַאמַארד ןעמוקרָאֿפ ןנעלֿפ סע ,רעגניז -
 רערעֿכעה ַא ףיוא ןענַאטשעג רוטלוק יד זיא ורעפ ןיא סעקניא יד יב

 ןוֿפ ןוא ןטעברַא ןוֿפ רדַּמ רעטריצילפמָאק ַא ןעווענ זיא יז יב .,הנָרדמ
 טריֿפעג טָאה סָאװ ,עטסַאק ןימ ַא ןעוועג ןענַייז אֿפוג סעקניא יד . ,ןסינעג
 ןוא ךֹלֵמ רעד ןענַאטשעג ןענַייז יז ןוֿפ שארב ;טָאגױענוז םנוֿפ םוחי ריא
 יד ,טספיופ םוצ ןכילגעגוצ ןבָאה רעינַאּפש יד ןעמעוו ,ןהכ-רעבייא רעד
 ןוא גנוטלַאװרַאֿפ ןיא טנידעג ןוא שיט סֿפלַמ םַײב ןסעגעג ןבָאה סעקניא
 ,םעקניא יד טימ ךלמ ןרַאֿפ ןעמונעגוצ ןעוועג זיא דרע לייט ַא ,רעטילימ
 גנורעקלעֿפַאב עניגנעהּפָא יד ;םינֲהֹכ יד וצ טגנַאלַאב טָאה לייט ַא ךָאנ
 רענענייא רעד ףױא ןוא רעש הרָרש רעד ףיוא טעברַא עלַא ןוטעג טָאה
 -עדרָאנַיא עש'להק עטלַא יד טיהעגֿפױא ךיז טָאה רעֿפרעד יד ןיא .דרע
 להק ןשרעיופ ןצנַאג םנוֿפ ץיזַאב ןרַאֿפ טנֿכערעג ךיז טָאה דרע יד ;גנונ
 םירעיופ יד ןשיווצ ןלײטרַאֿפ ןעמ טנעלפ רָאי עלַא ;זַײרק םעד ןוא םעד ןוֿפ
 םינ טנָאקעג טינ רענייק טָאה םננייא ןש'להק ןיא קלַח ןַײז ;דנַאל-רעקַא
 רעדָא ןטעברַא טלָאװעג טינ טָאה םע רעװ ;ןעקנעשרַאֿפ טינ ,ןֿפױקרַאֿפ
 סיוא ןרָאװעג זיא רעד ,ןטסטלע םנוֿפ שינעביולרע רעד ןהֶא קעװַא זיא
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 -ֿפרוד ןעמ טָאה רעדלעֿפ-סיַאמ יד ןרעסעװַאב וצ ףיוא ,להק ןיא רֿבַח
 ןוֿפ ןטֿפַאשדנַאל עכיוה יד ןיא .ןלַאנַאק עלעיצעפס גרעב יד ןוֿפ טריֿפעג
 .םעמַאל סעדערעשט עצנַאג טעװעדָאהעג ןעמ טָאה גרעב-ןרעילידרָאק יד
 -קעװַא ןוא תומֲהב עטסעב יד ןבַײלקסױא ןעמ טגעלֿפ סעדערעשט יד ןוֿפ
 טגעלֿפ םעד ץוחַא ;ָאקסוק ,טָאטשניױרק רעד ןיא ןענעליוק וצ ףיוא ןקיש
 -סיוא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןענָאזינרַאג יד רעביא סעמַאל ןקישעצ ךָאנ ןעמ
 -יוּפ יד ןבעגקעװַא ןעמ טנעלֿפ לָאװ יד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא טיירפשעג
 ערעבערג יד טכַאמענ ןבָאה רעבעוו עשיֿפרָאד יד ,ןטעברַאוצסױא םירע
 -שַאנָאמ ,ןטַאדלָאס יד רַאֿפ רעדיילק ףיוא ןעגנַאגעג ןענַייז סָאװ ,ןטרָאס
 ענַײֿפ טבעװענ ןבָאה ,טָאנענוז םעד טנילייהעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סעק
 דנַאל ןצנַאג ןרעביא .סעקניא ערעדנַא יד רַאֿפ ןוא ךלַמ ןרַאֿפ ןֿפָאטש
 -נוֿפ רדסכ ןבָאה םיחולש ןוא ,ןגעװ עשיניורק טיובעגסיוא ןעוועג ןענַײז
 ענעדָאלעגנָא ;דנַאל ןצנַאנ ןרעביא ןלעֿפַאב סֿכלמ םעד טריֿפעגרעדנַא
 סֿכלמ םעד ןיא טיורב ןוא הרוחס ןגעוו יד רעביא טפעלשעג ןבָאה סעמַאל
 .ןַײרַא םרענַאל ןוא ןעניזַאגַאמ

 רעינַאּפש יד ןוֿפ גנַארד רעד .עקירעמַא ןוֿפ גנומעננייא יד .3 ס
 ןענַײז סָאװ ,ןגוצ-ץיירק יד ןוֿפ ךשמָה ַא ןעוועג זיא רעבירַא ןַאעקָא ןרעביא
 ,אֿפונ לוגיאבלַאה ןשיאענעריפ ןֿפױא עגיביולנמוא יד ןגעק ןרָאװעג טריֿפעג
 ֿפָאק ןיא טַאהעגנ ןבָאה ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןענַייז סָאװ ,ןשטנעמ יד
 ףיוא ןדע-ןג םעד טכווענ ןבָאה ייז :רענעלפ ןוא ןעקנַאדעג עשיטסַאטנַאֿפ
 גיבייא ףיוא ןֿכַאמ לָאז סָאװ ,רעסַאװ-ןדַע-ןַג סָאד -- ערעדנַא ,טלעוו רעד
 עקירעמַא :ןרעװ רשעתנ ךינ ףיוא טלָאװעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .,גנוי
 קעװַא ןענַײז ןיהַא ,(ָאדַארָאדלע) בורגדלָאג ַא רַאֿפ ןזיווענסוא יז ךיז טָאה
 וצ גיאעֿפ ןעווענ טינ ןענַײז סָאװ ,עיליטסַאק ןוֿפ םיצירפ ךס ַא טפיוהרעד
 ,טרָא ןֿפױא ןציזנַיא טנָאקעג טינ ןבָאה ןוא ןבעל ןגיאור ַא

 -לעֿפַאב עסיורג יד טּפַאֿכרַאֿפ דלַאב ןבָאה רעמעננַיא עשינַאּפש יד
 טנָאקעג ןבָאה ענעסעזענטלַא יד שטָאֿכ ,עקירעמַא ןוֿפ רעדנעל עטרעק
 -רַאֿפ ,רעינַאפש יד ןוא ,טַײלסגירק .רעטנזיוט רעגנילדנהעצ ןלעטשסױרַא
 סעטרָאק .,תוחוכ עקנישטניילק טימ רָאג ןייג וצ ןעמוקעג ןענַײז ,טרעק
 ןבױהעגנָא טָאה ָארַאסיפ ,ןטַאדלָאס 400 טימ עקיסקעמ ןעמונעגנַײא טָאה
 -רעטנוא רענעי ןיא טינ ,רעד ןיא טינ ,ןַאמ 168 טימ ורעפ ןיא ףמַאק םעד
 ןַא ,םעטרָאק ,טגילײטַאב טינ גנורינער עשינַאּפש יד ךיז טָאה גנומענ
 טָאה ,ַאבוק לוניא ןוֿפ רעטלַאהצַאלּפ םַייב טנידעג טָאה סָאװ ,ריציֿפָא
 ףיוא יײז טריֿפעגקעװַא ןוא ַאבוק ןוֿפ רענלעז גנולײטּפָא ןַא טרַאנענסױרַא
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 םירֿפח ייווצ ךָאנ טימ טָאה ָארַאסיּפ ,עקיסקעמ ןייק תויַרחא רענענייא ןַײז
 ,רעכודלָאנ עפורג ַא ןעגנודענ ןוא עינַאּפמָאק עטַאװירפ ַא טעדנירגעג
 עדייב ,דנַאלדלָאנ םעד ןיא ןעגנירדוצנַײרַא קׂשָח טַאהעג ןבָאה סָאװ
 ,אֿפוג דנַאל ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,םיֿכוסֿכָס יד טצונעגסיוא ןבָאה
 -עג ןיא ןעמונעג ןבָאה יז סָאװ ,םעד ןוֿפ ןביוהעגנָא יז ןבָאה עדייב ןּוא
 המִיא ןַא ןֿפרָאװעגנָא ןבָאה רעינַאפש יד ,דנַאל ןוֿפ ךלמ םעד שינעגנעֿפ
 ערעייז ןוֿפ רענוד רעד ,דרעֿפ עלענש-ץילב ערעייז :עגיטַײהטױר יד ףיוא
 -- ןהעזעג טַאהעג טיג לָאמנייק ןבָאה רענַאקירעמַא יד סָאװ ,ןסקיב-רעַײֿפ
 ײז זַא ,קרַאטש ױזַא עא יד ףיוא טקריוועג טָאה ץלַא סָאד
 ,טניימעג וליֿפַא ןבָאה ןקעטצַא יד ,גיטנעהפָא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןענַײז
 -מוא טֿפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ ,טָאג רעייז ןייג וצ ןעמוקענ זיא סָאד זַא
 רעינַאּפש יד רַאֿפ ןעוועג גונעג ויא םע .האוֿבנ רעד טול יז וצ ןרעק
 עצנַאג יד טרעטשעצ ןעוועג ןיוש זיא ,טַײלסגירק סָאלק םעד ןכערבעצ וצ
 ןטֿפַאשרעקלעֿפ עטכָאיעגרעטנוא יד ןוא עא יד םורָאװ ;הֿכולמ
 טבעלעג ןבָאה סָאװ ,טַײלסגירק יד ,תורָרש ערעייז טַאהעג טנַיֿפ ןבָאה
 .עינַאװערָאה רעייז ןוֿפ

 ןלַאֿפעגנַײרַא טנעה יד ןיא רעינַאּפש יד וצ ןענַייז ןֿפוא .ַאזַא ףיוא
 ;ןתורישע עגידלַאװג

 -וטרָאפ ןוא רעינַאּפש יד ןוֿפ קיטילָאפ עלַאינָאלָאק יד . 8
 עינַאפש טָאה ןעוטֿפױא עֿכילקילג סָארַאסיפ ןוא םעסעטרָאק ךרוד .רעלַאנ
 עיגרענע-סטעברַא ע'תמא ןייק רָאנ ;סעינָאלָאק עכַײר ןעמוקַאב לָאמַאטימ
 עלױֿפ ןוא עגידהוַאג יד ,טכַארבעגנַײרַא טינ ןיהַא ןרעינַאפש יד ןבָאה
 -טנייוועג ערעייז עלַא טימ סעינָאלָאק יד ןיא ןרָאֿפ וצ ןעמוק ןנעלֿפ םיצירפ
 ;קשָח ןייק טַאהעג טינ יז ןבָאה דרע יד ןרעקַא ,סעיזנעטערפ ןוא ןטֿפַאש
 יד ןוֿפ טעברַא רעד ןוֿפ טבעלעג ןוא טעטש יד ןיא טצעזַאב ךיז .ןבָאה יז
 -ַאפש יד ןוטעג זָאל ַא ךיוא ךיז טָאה סעינָאלָאק יד ןיא ,ענעסעועגטלַא
 ןטימ רעניואוונייא רענַאקירעמַא יד ןַײז וצ הֵּכַוְמ ידכ ,טַײקֿכילטסַיײג עשינ
 -לַאװג רעמעננַייא יד ןוֿפ ןעמוקַאב ָאד ןבָאה עכילטסַיג יד ,ןביולג ןתמא
 -רעווינוא ןוא ןלוש ָאד טעדנירגעג ,ןריטסַאנָאמ טיובעגסיוא ,תונָּתמ עגיד
 ,גנעג עבלעזיד טימ ָאד ןעגנַאגעג זיא ןבױלג ןרַאֿפ ףמַאק דעד ,ןטעטיּפ
 -רַאֿפ ,רעכיב י!עלוספ , ןוֿפ רוסיא ,עיציזיווקניא :םייה רעטלַא רעד ןיא יו
 ,"םיסרוקיפַא,, עלַא ףיוא ןעגנוגלָאֿפ

 ןיא ָאד טלָאװעג ,עינַאפש ןיא יװ טקנופ ,טָאה טכַאמ עכילגיניק יד
 טינ טָאה רעינַאּפש ןייא ןייק ,גנידצלַא ףיוא ןבעג גנוטכַא ךיוא עקירעמַא
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 ןוא ןרעטלע ענַײז טינ ,רע טינ זַא ,ןזַײװֿפױא טזומענ רע טָאה ַײברעד
 .עיציזיווקניא רעד ןוֿפ טּפשִמ ןרַאֿפ ןענַאטשעג טינ לָאמנייק ןענַײז םעדייז
 ףיוא ;גנוטלַאװרַאֿפ רעד וצ ןטסינָאלָאק יד ןזָאלוצוצ טינ ןהעזעג טָאה ןעמ
 טנעלֿפ ןעמ סָאװ ,עטמַאַאב עכילניניק ןֿפַאש ֹוצ טַאהעג ןבָאה . גנידצלַא
 ,ןרָאטַאזינָאלָאק ןוא טַיילסנירק עלַא טימ םובמולָאק ,עּפָארײא ןוֿפ ןקישוצ
 -םוא ןניטלעוװעג וצ קשַח טַאהעג ןבָאה ,םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענַייז סָאװ
 ןסינענ ,וצ ןוא ,טקעדעגֿפױא ןבָאה ייז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא טצינערגַאב
 ענעסעזעגטלַא יד ףיוא ;ןענוֿפעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןטַײקכַײר עלַא ןוֿפ
 יד רָאנ .ןֿפַאלקש ענעריובעג ףיוא יװ ,טקוקעג יז ןבָאה ײרענַאידניא,
 רַאֿפ עטױר יד ןכַאמ וצ טרעװרַאֿפ גנערטש טָאה גנוריגער עשינַאּפש
 ארומ טָאה ננורינער יד .ַײרעֿפַאלקש ןיא יז ןֿפױקרַאֿפ וצ רעדָא ןֿפַאלקש
 ןעננוציזַאב עלַאדָאעֿפ עַײנ ןעמוקֿפױא טינ ןלָאז עקירעמַא ןיא זַא ,טַאהעג
 ןיא דרע יד רָאנ זַא ,טרעלקרעד יז טָאה רעבירעד ןוא ,טכענקבַײל טימ
 תיוא טכער-השורי סָאד טֿפַאשעגּפָא טָאה יז ;גיניק םוצ טרעהעג עקירעמַא
 ;ףיז רַאֿפ ןעמונענוצ ןבָאה *ףרָאדַאטסיקנָאק , יד סָאװ ,תואָלחג עסיורג יד
 רעבָא ,ןבורנ-לַאטעמ יד ןוֿפ רעטעברַא עטֿפַאלקשרַאֿפ יד טַײרֿפַאב ןוא
 טָאה ,ןטסינָאלָאק יד ןוֿפ גנוקירדַאב רעד ןגעק עגיברַאֿפ יד גידנגידייטיַאֿפ
 ןבָאה ןֿפוַאד סָאװ ,רעדניק יװ ,ייז טלדנַאהַאב ןגעװטסעדנוֿפ גנוריגער יד
 -ּפָא ןסילש ןוא טלענ ןעַײלטנַא טרָאטעג טינ ןבָאה יז :החָנשה ךיז ףיוא
 רעייז ןטלַאהרעד וצ טַײקכילגעמ יד יז ייב ןעמונענוצ טָאה סָאד ןוא ,ןכַאמ
 ןבָאה עכילטסַיינ יד ,גנוניטֿפעשַאב רעגידנעטשבלעז ַא סעפע טימ ןבעל
 -לעֿפַאב רענעסעזעגטלַא רעד ןוֿפ גנוֿפַאלקשרַאֿפ רעד ןנעק טֿפמעקעג ,ךיוא
 טכער עּכילשטנעמ ערעייז רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה טפיוהרעד ;גנורעק
 טימ טַײצ ןייא ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,סַאזַאק-סַאל רענַאקינימָאד רעד
 ׁשמַמ ןברַאטש עגיטַייהטױר יד זַא ,ןזיוועגנָא ךיוא ןבָאה ייז ,ןסעטרָאק
 יַײנ יד ףיױא ןוא ןבורנילַאטעמ יד ןיא טעברַא רערעווש רעד ןוֿפ םיוא
 -עננָא ךיז טָאה ןעמ סָאװ סָאד רעבָא ,סעיצַאטנַאלפ-רעקוצ עטריֿפעגנַײא
 -ַאלקש יד ןטָארעגפױא טינ טָאה רענַאידניא יד רַאֿפ קרַאטש ױזַא ןעמונ
 -נַײא ךיז ןבָאה רעבערגלַאטעמ ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ יד .עקירעמַא ןיא ַײרעֿפ
 -נַײרַא טביולרעד יז ןעמ טָאה ,ךיוא יז ןגידירֿפַאב וצ ידכ ;טרַאפשעג
 ןרָאװעג ןֿפוא ַאזַא ףיוא זיא ןֿכינניא ,עקירֿפַא-לַארטנעצ ןוֿפ סרענענ ןריֿפוצ
 ןֿפױא ןוא ןעלזניא עשיליטנַא יד ףױא ןֿפַאלקש-רעגענ לָאצ עשפיה ַא
 ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 ,רעינַאּפש יד ,עקירעמַא ןיא קלָאֿפ עגידנריזינָאלָאק עטשרע סָאד

 ןוא ,שינעביולרע רעלעיצעפס ַא ןהֶא עקירעמַא ןייק ןרָאֿפסױרַא טרָאטעג
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 ,ץיזַאב ןסיורנ ןַײז ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ןצונוצסיוא ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה
 רעדָא דלָאנ ףיױא טכירעג טינ ךיז טָאה ןעמ ואוו ,סעירָאטירעט ענעי
 "רעוו יד טימ טנֿכײצַאב ןעוועג םעטרַאק עשינַאּפש יד ףיוא ןענַײז ,רעבליז
 -טפיוה רעד ."הסָנֿכה םוש ןייק טינ ןעגנערב סָאװ ,רעדנעל,, :רעט
 טנעלֿפ ןעמ סָאװ ,םיצֿפח ןוא ןֿכַאז ענעלַאטעמ יד ןעוועג ןענַײז סניוועג
 -רַאֿפ יד ןיא דלַאװגרעביא ןעמענוצ רעדָא ןרַאנסױרַא רעדָא ןטַײבסױא
 ןוֿפ גיניק םענעגנַאֿפעג םַיײב טרעדָאֿפעג טָאה ָארַאסיּפ ,ןדנגעג עטּפַאֿכ
 -נערב ןסייה רע לָאז ,ןעַײרֿפַאב םיא לָאז ןעמ ,ליוו רע בוא זַא ,סעקניא יד
 -יפ ,רע סָאװ ,ךירטש םענעי זיב לוֿפ רעמיצ םעד ןטישנָא ןוא דלָאג ןעג
 סָאװ ,דלָאנ ןסַאמ עסיורג יד ןעװ ,טנַאה רעד טימ ןזיוועג טָאה ,ָארַאס
 -סיוא ןעמונעג ןיוש ךיז ןבָאה ,רענַאידניא יד יב טּפַאכעגנירַא טָאה ןעמ
 -רעבליז יד (רָאא 8 ןיא) טקערעגֿפױא רעעּפָארײא יד ןבָאה ,ןפעש

 .(עיװילָאב ןיא) יזָאטָאּפ ןיא ןבורג |
 זיא גנובָארג-רעבליז םעד ךרוד ןוא בױרקַאז רענַאקירעּמַא םעד ךרוד

 םעינָאלָאק יד רָאנ ,ןלַאטעמ ערעַײט טימ ןרָאװעג טצײלֿפרַאֿפ עּפָארײא
 םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז ,ןטלַאהֿפיױא ךיז טנָאקעג טינ ןײלַא ןבָאה
 וליֿפַא רָאנ ,גַײצעג ןוא רעדיילק סָאװ רָאנ טינ .עירטסודניא ענעגייא
 זיא טָאטש ןייא ,םייהרעד ןוֿפ ןעגנערב טזומעג יז ןעמ טָאה גרַאװנסע
 רעד רַאֿפ ריֿפסױרַא רעצנַאג רעד ןעגנַאגעג.זיא םע רעכלעוו ךרוד ,ןעוועג
 ,עיליטסַאק ןוֿפ ןֿפַאה רעגיצנייא רעד ,עיליוועס זיא סָאד -- טלעוו רעַײנ
 טנעלֿפ ָאד ;טרעהעג ןבָאה סעינָאלָאק יד ןעמעוו וצ ,דנַאל םענעי ןוֿפ
 ןבַײלקֿפױא עיליוועפ ןיא ךיז טנעלֿפ רָאי עלַא ,םֶכָמ םעד ןענָאמנַײא ןעמ
 טימ טנֿפָאװַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןֿפישסלדנַאה 20--90 ןוֿפ טָאלֿפ ַא
 .ךיוא ןֿפישסגירק ייז טימ ןרָאֿפטימ ךָאנ ןנעלֿפ םעד ץוחַא רָאנ ;ןטַאמרַאה
 ןרילָארטנָאק ןֿפיש יד ןעמ טגעלֿפ ,יטיאַאה לזניא ןֿפױא ,ָאגנימָאד-ןַאס ןיא
 םָאד) עינַאּפשַײינ רַאֿפ ןַאװַארַאק ןיא :סעיטרַאפ ייווצ ןיא ןקישּפָא ןוא
 רעד ;ורקיַארעװ ןֿפַאה םוצ ןײגקעװַא טגעלֿפ (עקיסקעמ עגיטנַייה יד זיא
 ןדנַאל טנעלֿפ ,עקירעמַא-םורד ןוא -לַארטנעצ רַאֿפ ,ןַאװַארַאק רעמייווצ
 ןיוש ןעמ טָאה סםנֿפַאה יד ןיא ,זלַאה רעמַאנַאפ ןֿפױא ,ָאלעבָאטרָאפ ןיא
 ןריֿפ וצ ןעגנערב טנעלֿפ ןעמ ןוא ,ןעמוקנָא ןֿפרַאד ןֿפיש יד ןעוו ,טסואוועג
 נערב עזַאּפ געוו-םי ןטימ עלישט ןוא ורעפ ןוֿפ הרוחס יד טַייצ רעד וצ
 ןפעלשרעבירַא ןעמ טגעלֿפ טרָאד ןוֿפ ;עמַאנַאפ ןייק ןַאעקָא ןליטש ןוֿפ -

 ,קיטנַאלטַא ןזיב םגעוו לקיטש עניילק סָאד ןעלזייאליומ ףיוא הרוחס יד
 עפָארײא טימ ןעלדנַאה וצ טכער ןייק טַאהעג טינ ןבָאה םעינָאלָאק יד
 יד ןיא ןצניווָארפ ענלצנייא יד ןשיװצ ;טָאלֿפ םעד ךרוד יוװ שרעדנַא
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 יז ןוא ,לָארטנָאק-ץינערג רעֿפרַאש ַא טלעטשעגנַײא ןעוועג זיא סעינָאלָאק
 .ןטקודָארפ עשיעּפָאריײא יד ךיז ןשיוצ ןטַייבסױא טנָאקעג טינ וליֿפַא ןבָאה
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןכַאמ טזומעג ןעמ טָאה סעינָאלָאק יד רַאֿפ ןֿפױקנַיא עלַא
 ןיא דירי רעד טרעױדעג טָאה סע סָאװ ,ןָאזעס ןנינָאט-40 ןצרוק םעד
 -סגירק ןוֿפ ערדַאקסע ןַא טנעלֿפ רָאי ַײרד ןיא לָאמניײא  ,ָאלעבָאטרָאפ
 ערעַײט עטלדנַאהעגנַיא יד עּפָארײא ןייק ןריֿפּפָא (יףענָאעלַאנ,,) ןֿפיש
 ,ײטָאלֿפ רענרעבליז רעד , ןֿפורעג סָאד טָאה ןעמ ;םיצֿפח

 ךס ַא ןיא רָאנ ,ןליצ-סלדנַאה ערעדנַא טַאהעג ןבָאה רעלַאנוטרָאפ יד
 ןּבָאה רעלַאנוטרָאפ יד .רעינַאפש יד וצ ןכילנענ ןעוועג יז ןענַײז ןכַאז
 רָאנ ;עיליזַארב ,דנַאל ןייא רָאנ ןטסינָאלָאק ערעייז טימ ןצעזַאב ןעמונעג
 ןיימ-טפיוה רעד .,ךילעמַאּפ רעעז ןסקַאװעג זיא רערעדנַאװנײא לָאצ יד
 -םוסקול ןוֿפ ןוא ןצריוועג ןוֿפ קרעמ יד ןּפַאכרַאֿפ --- ןעוועג זיא רערעייז
 -טסָא ןיא (ַילעצרָאפ ,לרעפ ,דמַאז-דלָאנ ,דַײז ,ןײב-דנַאֿפלעה) תורוחס
 ערעייז עלַא ןוֿפ ןרעװ רוטָּפ טלָאװעג ןבָאה רעלַאנוטרָאפ יד ,עידניא
 -פָארַא ,סעגערב יד ףוא ןלַאֿפנָא יז ןגעלֿפ רעבירעד ןוא :ןטנערוקנָאק
 עטשרע יד .ןענָאינרַאג ןזָאלרעביא ,ןעגנוטסעֿפ ןעיוב ,ןטַארלָאס ןעגנערב
 -ַאב עשילַאגוטרָאּפ יד ןוֿפ רעטלַאהצַאלּפ ןוא ןלַארימדַא יד ,רעשרָאֿפסױא
 ןעווענ ןענַײז ,ערעדנַא ןוא קרעקובלַא ,ַאמַאגיַאדדָאסקַאװ ,עיזַא ןיא ןעגנוציז
 ןעועג ךיױא זיא רחסֶמ םצע רעד  .,רעריֿפסגירק ענעבירעג ןוא עטסיירד
 טַאהענ גנידצלַא ףיוא טָאה גנורינער יד ;עיצידעפסקע-סנירק ַא וצ ןכילגעג
 -נַײא טרָאטעג טינ רענייק ללכב טָאה שינעביולרע ריא ןהָא ןוא ,ניוא ןַא
 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תורוחס עסיוועג ןעוװעג ,רחסמ םניא ןעמענלייט
 ןטימ לדנַאה ןצנַאנ םעד ףױא ;ןיורק רעד ןוֿפ תושר ןיא ךילסילשסיוא
 .ןָאבַאסיל ןיא יײעטַאלַאפ עשידניא, יד ןֿפַאש וצ טַאהעג טָאה חרומ
 ויב ןָאבַאסיל ןוֿפ ;ןינע רענידרעיוד ַא ןוא רערעווש ַא ןעוועג זיא עוַײר ַא
 ןעמ זיא (ןַאטסודניא ןיא רעלַאנוטרָאפ יד ןוֿפ ץיזַאבטּפױה רעד} ַאָאנ
 -ענ ןעמ טָאה הרוחס ערעַײט יד ,םישדח 18 יװ רעניצניוו טינ ןרָאֿפעג
 ןַא ןֿפרָאװעגנָא ןבָאה סָאװ ,(יסעקַארַאק ,) ןֿפישסגירק ערעווש ףיוא ןדָאל
 ,רעבַארַא ןוא רעידניא ,רעסרעפ יד ףיוא המיא

 ןוֿפ לדנַאה-טָאלֿפ םעד ךרוד .עשזריב רענעפרעװטנַא יד .9 8
 -סיוא ה'ד) לדנַאה -לָא פ ָא נָא מ םעד ךרוד ןוא עקירעמַא טימ עינַאּפש
 רעדנעל עדייב עגיזָאד יד ןענַייז עיזַא טימ לַאגוטרָאפ ןוֿפ (לדנַאה ןכילסילש
 רעייז טױל רָאנ .עּפָארײא ןיא עטסכַייר יד ריֿפנַײרַא רעייז טול ןרָאװעג
 ןייק טַאהענ טינ ןבָאה יז :םערָא ןעוועג יז ןענַײז ןבעל ןטסגינייוװעניא



 זו .ןעפרעוטנַא

 םַאלק ןסיורג ןייק ,הכָאלמ עטײרּפשרַאֿפ ןייק ,עירטסודניא עטלקיװטנַא
 טַאהעג ןבָאה תוכולמ עשיאענעריפ יד ,ןטסילַאטיּפַאק ןוא רעטעברַא
 גיאעֿפמוא ןעוועג ןענַייז יז רעבָא ,םי טַייז רענעי ןוֿפ בױרקַאז טֿפַאהנסַאמ
 ןעלקיטרַא-סוסקול יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ןוא עּפָאריײא ןיא סָאד ןֿפױקרַאֿפ וצ
 טלָאװ טַײקכַייר עצנַאג יד .ןעגנומענרעטנוא-עירטסודניא ןוא יסלדנַאה ןיא
 -רַאֿפ ןעמוקעג טינ ןטלָאװ סע ןעוװ ,לַאטיּפַאק רעטױט ַא יװ ,ןניל ןבילּבעג
 ןטלַאהעג ןבָאקַא;יז .םירחוס עשינעילַאטיא ןוא עשטַייד יד --- רעלטימ
 -רעד .געוו ןשיאעּפָאריײא-לטימ ןטלַא ןֿפױא רחסמ םעד טנעה ערעייז ןיא
 לדנַאה ןשינַאעקָא םעַיינ םעד ןיא לײטנַײא ןסיורג ַא ןעמונעג ןבָאה טּפיוה
 סרעגוֿפ יד ,גרובסגיוא טָאטש רעשטַײד-םורד רעד ןוֿפ סעמריֿפ עסיורג יד
 -ָארייא ןֿפיש עגידנעײגקעװַא יד ףיוא ןקישּפָא ןגעלֿפ ייז .סרעולעוו יד ןוא
 םעד רעלַאגוטרָאּפ יד יב ןֿפױקּפָא ןגעלֿפ יז ;הרוחס-קירבַאֿפ עשיאעפ
 -רָאפ םעד ןבעג ןגעלֿפ יז ,םי ןֿפױא ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשב ,רעֿפעֿפ
 ,רעטלעג ערעייז טינ ןעוו ןוא ,םעמוסיבָאנֿפױא עסיורג גיניק ןשילַאנוט
 ,חרומ ןֿפױא תועיסנ יד רעטַײװ ןריֿפ וצ ךילגעממוא ןעוװעג טּוׁשָּפ טלָאװ
 עשידניא ןוא עשינַאקירעמַא יד טריֿפענסױרַא ןיײלַא ךָאנ יז ןבָאה ךילדנע
 .עּפָארײא ןוֿפ רעדנעל ערעדנַא יד ןיא לזניאבלַאה ןשיאענעריפ ןוֿפ הרוחפ

 -ַאטיּפַאק עסיורג יד ןוֿפ סעיצַארעּפָא-סטֿפעשעג עטרעטנָאלּפרַאֿפ יד
 ןשיאעּפָארײא םנוֿפ טקנופלטימ םעַינ ַא ןיא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ןטּסיל
 ,טלעוו רעַײנ רעד ןוֿפ הרוחס יד ייס ןעמונעגמורַא טציא טָאה סָאװ ,רחּפמ
 -לטימ רעניזָאד רעד ,רעדנעל עשיאעּפָארײא יד ןוֿפ ןטקודָארּפ יד ַײס
 יב סָאװ ,ןעפרעווטנַא טָאטש עשידנַאמַאלֿפ יד ןרָאװעג זיא טקנופ
 ,לַאנַאק םעד ןבעל ,ןייר ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ןוֿפ טַײװ טינ ,עדלעש רעד
 ,טנעניטנָאק םנוֿפ דנַאלגנע ּפָא טלייט סָאװ

 ךיז ןגעלֿפ תורוחס עלַאינָאלָאק ערעדנַא ןוא רעֿפעפ טימ ןטכַארֿפ יד
 סעגערב-ברעמ יד עזַאּפ ,רעטַײװ ןייג ןיוש ןוא ןָאבַאסיל ןיא ןלעטשּפָא םיוק
 ןריֿפ וצ ןעננערב רעהַא ןעמ טנעלֿפ ךיוא .,ןעפרעוװטנַא ןייק ,עּפָארַײא ןוֿפ
 רענעפרעװטנַא עסיורג יד ףיוא ;טעמַאס עשטייד ןוא רעפוק ,ךוט עשילגנע
 סָאװ ,ןעלקיטרַא עלַא יד ףיוא ןזַײרפ יד טלעטשעגטסעֿפ ןעמ טָאה ן'דירי
 . ןטימ ןיא .עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל עלַא רַאֿפ טֿפױקעגנַײא ָאד טָאה ןעמ
 זַא ,לטרעו ַא ןעגנַאגעג רעדנעלננע יד ייב זיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוֿפ
 ןיא .ייטעטש ערעדנַא ןוֿפ לדנַאה םעד ןעגנולשעגנַײא טָאה ןעפרעוטנַא,
 יװ ,ןטֿפעשעג ערעסערג טכַאמענּפָא ָאד ןעמ טָאה שדוח ןייא ןוֿפ ךשמ
 ןפרעװטנַא ןיא לדנַאה רעד ,טַײצ רָאי ייווצ רַאֿפ עיצענעװ ןיא לָאמַא
 .קרעמ עגידרעירֿפ יד ףיוא יו רעגייטש ַאזַא ףוא טינ ןעגנַאגעג ןיוש זיא
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 ןלעטשסױרַא טינ ןוא ןקישוצ טינ ֿבור סָאד ןיױש ןעמ טנעלֿפ הרוחס יד
 - יה טױל ןוא ,סרעטסומ טקישעגוצ ןעמ טָאה םעד טָאטשנָא ;ןקוקַאב וצ
 ןוֿפ טָארטָאטש רעד .ןעגנולעטשַאב יד טכַאמענ ןיוש ןעמ טָאה םרעטסומ
 םעד ןבעג ,סעיצַארעּפָא-סלדנַאה יד ןרעגנירגרַאֿפ טלָאװעג טָאה ןפרעװטנַא
 בילוצ ןוא ,רעטסומ ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ טַײקכילגעמ ערעסעב ַא הנוק
 יד ,ןינב רעניײש ַא ןֿפַאה ןבעל ןרָאװעג טיובענפיוא זיא קעווצ םעד
 רענעפרעװטנַא רעד ףיוא ,, :טבַיײרש רעטכַאבָאַאב ַא רענייא ,!'יעשזריב,
 ןהעועג ָאד טָאה ןעמ ,תונושל עלַא ןוֿפ שימענ ַא ןעננולקעג טָאה עשזריב
 רענעפרעװטנַא יד ,טרָאװ ןייא טימ --- טלעװ רעד רָאנ ןוֿפ רעדיילק
 ןנינײארַאֿפ םע ואוו ,עלעטלעוו ןיילק ַא ןוֿפ םינָּפ ַא טַאהעג טָאה עשזריב
 .'יטלעוו רעסיורג רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ךיז

 רעעז ןטסילַאטיּפַאק יד ַײב ךָאנ ןענַיז ןטֿפעשעג ע'טושָפ יד ץוחַא
 ןֿפערט רעמָאט ,ןעגנונעֿכערסױא היד ,סעיצַאלוק עפ ס ןרָאװעג טבילַאב
 טדנעוועג ןענַײז סָאװ ,רעקרַאֿפ-טלעג ןיא ןלַאֿפוצ עכילקילג ענעדײשרַאֿפ ךיז
 ןטסילַאטיפַאק יד רַאֿפ ,תונידמ ןוא רעקלעֿפ ןשיװצ ןעננואיצַאב יד ןיא
 םיּמ עילַאטיאךוֿפצ טעװ יצ ,גיטֿכװ רעעז ןעווענ זיא עּפָארײא ץנַאנ ןוֿפ
 ;ךַײרקנַארֿפ וצ רעדָא עינַאּפש וצ ןעגנַאלַאב ןגעװיסלדנַאה עריא עלַא
 ַא רַאֿפ ןבַײלקסױא טעװ ןעמ ןעמעוו ,ניטכיוו רעעז ןעוועג יז רַאֿפ זיאס
 ןיא ןענַאטשַאב ןענַײז םעיצַאלוקעפס-טפיוה יד ,דנַאלשטַײיד ןיא רסיק
 .ןענָארט ףיוא םינָלעב יד תואוולה עסיורג ןבענסױרַא טנעלֿפ ןעמ סָאװ ,םעד
 -רעטנוא יד ןעוו זַא ,טסואווענ ןבָאה ,ןריקנַאב ןוא םירחוס יד ,סֵהוולַמ יד
 רעבירעד ;םיחוור עטעֿפ ןוֿפרעד ןבָאה יז ןלעוו ,ןבעגנַײא ךיז טעװ גנומענ
 .עקיזיר רעד ףיוא ןייג יז ןנעלֿפ

 רענעי ןיא .(1516--1494) תומחלמ עשינעילַאטיא יד .6 8
 ןבָאה רעלַאנוטרָאפ ןוא רעינַאּפש יד ןוֿפ תועיסנ עשינַאעקָא יד ןעוו ,טַײצ
 ןעננַאנעג עפָאריײא ןיא ףמַאק-טפיוה רעד זיא ,ןביוהעננָא טשרָאקָא ךיז
 . ,רוטלוק עכַײר ַא טנָאמרַאֿפ ןַאד ןיש טָאה ץילַאטיא .עילַאטיא ןגעוו
 ןעננואיצַאב יד ךרוד רעטרעדנוהרָאי ריֿפ רַאֿפ ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 ,טעטש יד ןוֿפ גנולקיוטנַא רעלעירטסודניא רעד ךרוד ןוא חרזמ ןטימ

 םעד ,.18 קיוודול ןוֿפ ןוז רעד ,.ט111 לרַאק זיא ,י ןט-1494 ןיא
 ,ליֵח ןסיורג ַא טימ ןפלַא יד רעביא רעבירַא ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ רעגינײארַאֿפ

 ;לטייבטלענג ַא טסייה ןנ120186* שטייד ,,,טסט186' זױצנַארֿפ ,,,טסטעפ'' שידנעלָאה 1

 ןיא עסרובךןַאװ עמריֿפ רעד ןוֿפ זיוה סָאד ןנָארמענ בײהנָא ןיא טָאה ןעמָאנ ןניזָאד םעד
 (.װ ,ט) .ברעה ַא רַאֿפ ןעלטייבטלעג יירד טַאהעג טָאה סָאװ ,עגירב
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 רעד .רענלעז ענעגנודעג עשירעצייווש שפיה ןעווענ ןענַייז סע ןכלעוו ןיא
 -לטימ ןוא -ןוֿפצ ןשינערעטש םוש ןהָא ןעמונרַאֿפ טָאה ניניק רעשיזױצנַארֿפ
 -לכ-ףוס ןוא ,םיור ,עיצנערָאלֿפ ,ןַאלימ ,ןירוט ןיא ןַײרַא זיא רע ,עילַאטיא
 -וצ ןגעו ןרעלק ןעמונעג ןיוש טָאה רע .ךיוא לָאּפַאעג ןעמונעגנַײא ףוּפ
 ןוֿפ ןקרעט יד ןבַײרטסױרַא ןנעװ ןוא עגיביולנמוא יד ייב םילשורי ןעמענ
 ןצנַאנ םעד טנעה ענַײז ןיא ןעמוקַאבנַיירַא טלָאװעג טָאה רע ,עּפָארײא
 םנוֿפ ןנעוו עטרַאּפשרַאֿפ יד וצ געוו ַא ךיז ןגָאלשכרוד ןוא םי ןשידנעלטימ
 ןֿבילנעג ,שינעֿבוז-עידניא ןימ ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ;לדנַאה ןגיד'חרזמ
 עניזָאד יד רַאֿפ ,רעלַאנוטרָאּפ ןוא רעינַאּפש יד ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא יד וצ
 טקוקעג ךיוא טָאה טַײקגיאורמוא טימ ;הנָכס עסיורג ַא ןעוועג סָאד זיא
 -גַאסקעלַא ןַאריט רעד ,טספיופ רעגיטלָאמעד רעד תונוחצנ סלרַאק ףיוא
 ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד טציטשעגרעטנוא טָאה גיניק רעד םורָאװ :.ש1 רעד
 -רָאֿפער ןוא ליצנָאק ַא ןֿפורֿפױנוצ ןנעװ טַייקכילטסַייג רעשיזױצנַארֿפ רעד
 ןשיזױצנַארֿפ םנוֿפ ןעמוקנָא סָאד טָאה עיצ נער ָא לֿפ ןיא .,ךריק יד ןרימ
 -עמ יד ןוֿפ ײנַאריט רעד ןגעק דנַאטשֿפױא-סקלָאֿפ ַא ןֿפורעגסױרַא גיניק
 טלעטשעגֿפױא רעדיוו טָאה ןעמ ,ןֿפױלטנַא טזומעג ןבָאה יז ןוא ,ס'ישטיד
 רעננערטש רעד ןעמונרַאֿפ ָאד טָאה ןָאנעבױא םעד ןוא ,קילבופער יד
 ;עלָארַאנַאװַאס רענַאקינימָאד רעד ,רענידיירפ רעגידרעַײֿפ ןוא ךַאנָאמ
 עלָארָאנַאװַאס .איֿבָנ ַא ףױא יװ םיא ףױא טקוקעג טָאה קלָאֿפ סָאד
 היִטנ רעייז רַאֿפ ,םוסקול רעיײז רַאֿפ רעניטנערָאלֿפ יד טֿפָארטשעג טָאה
 ןבָאה יז :ןָאמענ הבושת ןבָאה רענריב ךס ַא ןוא ,טסנוק רעכילטלעוו וצ
 עכילטלעוו ,גנוריצ ,ןכַאז-טסנוק עלַא רעזַײה ערעיײז ןוֿפ ןגָארט .וצ טכַארבעג
 עלָארַאנַאװַאס .רעַייֿפ ןסיורג ַא ףיוא גנידצלַא סָאד טנערברַאֿפ ןוא ,רעֿכיּב
 טנעלֿפ רע ;סוטסירק זיא קילבופער רעד ןוֿפ ּפָאק רעד זַא ,ןגָאז טנעלֿפ
 ,ףיוה ןכילטספיופ םענעסַאלעגסױא ןֿפױא ןלַאֿפנָא ףרַאש

 - ,ןסניוועג ערעייז עלַא ןריואוועגנָא קירוצ ןזױצנַארֿפ יד ןבָאה דלַאב
 ארומ טָאה רע לַײװ ,לָאּפַאענ ןוֿפ ןײגקעװַא טזומעג טָאה .7111 לרַאק
 יד ,ןוֿפצ ןטימ גנודניברַאֿפ רעד ןוֿפ ןדַײנשּפָא טינ םיא לָאז ןעמ ,טַאהעג
 יד ךָאנ ןבָאה ֿבנא ןוא ,ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה עיצנערָאלֿפ ןיא גנומיטש
 סָאד ,רענַאקינימָאד םעד ,ןעלָארַאנַאװַאס ןגעק טצעהעג רענַאקסיצנַארֿפ
 -עג ןעלָארַאנַאװַאס טָאה ןעמ ,טספיופ רעד טצונעגסיוא טָאה גנידצלַא
 ,טיוט םוצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה טַאגעל רעכילטספיופ רעד ןוא ,טּפַאּכ
 ,ןֿפױהרעטַייש ןֿפױא ןבעל ןַײז ןזָאלעג עקַאט טָאה רע

 ןייק טרעקעגמוא לָאמ עכילטע ךָאנ ךיז ןבָאה ןגיניק עשיזױצנַארֿפ יד :
 ןלעב רעדנַא ןַא טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז .ןבָאה ייז רעבָא ,עילַאטיא
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 .טָאה סָאװ ,גרובסבַאה ןוֿפ ןַאילימיסקַאמ רסיק ןשטַייד ןטימ ,עילַאטיא ףיוא
 ןייק ןפלַא יד רעביא ןעגנַאגֿכרוד עגיד'חרזמ יד טנעה ענַייז ןיא ןטלַאהעג
 ,עינָאנַארַא ןוֿפ גיניק רעד -- ןעוועג זיא טנעדנעטערפ ַא ךָאנ ,עילַאטיא
 ןרעביא ןגיטלעוועג טלָאװעג ךיוא טָאה סָאװ ,רעשילױטַאק רעד דנַאנידרעֿפ
 -םורד ןוֿפ ןזױצנַארֿפ יד ןבירטרַאֿפ טָאה דנַאנידועֿפ .םי ןשידנעלטימ
 .(י ןט-1503 ןיא) ךַײרניניק עשינַאטילָאּפַאענ סָאד ןברָאװרעד ןוא עילַאטיא
 םעד וצ רעשינרענע ךיז ןעמונעג רעטציא ןבָאה ןגיניק עשיזױצנַארֿפ יד
 -  *ןוֿפצ וצ -- יז וצ רעטנעהענ זיא סָאװ ,לזניאבלַאה ןעשינינעּפַא ןוֿפ לייט
 יב ןֿפָארבעצ .{ ַאוסנַארֿפ ניניק טָאה רָאי ןט-1512 ןוא .עילַאטיא
  טלָאמעי ויב ןבָאה סָאװ ,רעצייווש יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ָאנַאינירַאמ
 .ךיז ןגעלֿפ רעצייווש יד .,טַײילסנירק עֿכילניזַאבמוא רַאֿפ םָׁש ַא טַאהעג
 ןוֿפ ןַאריט ןרַאֿפ ןגָאלשעג ךיז יז ןבָאה לָאמסָאד ;טלעג רַאֿפ ןעגנידרַאֿפ
 לייט ןגיד'ֿברעמ ןצנַאנ םעד ןוא ןַאלימ ןעמונעג טָאה ַאוסנַארֿפ .,ןַאלימ
 . ןיק הלָּפמ רעד ןוֿפ ןנעװטסעדנוֿפ ןבָאה רעצייווש יד ,לָאשדָאּפ םנוֿפ
 יב ןזָאלעגרעביא יז ןבָאה ,עילַאטיא ןוֿפ גידנעײגקעװַא :טַאהעג טינ ןדָאש
 -טקנַאס ןרעטניה ןפלַא יד ןוֿפ טַייז-םורד ןֿפױא לָאט ןטסניטכיוו םעד ךיז
 רעניזַאב ןטימ ןסָאלשעג ןבָאה ייז .ָאנישטיט םנוֿפ לָאט םעד ,דרַאהטָאג
  וצ ןעוועג .ֿבייַחתמ ךיז טָאה ךַײרקנַארֿפ ןכלעװ טול ,'יםולש ןגיבייא, ןַא
 .וצ , םכער ןרַאֿפ ןדלונ 700000 רָאי עלַא ןענָאטנַאק רעצייווש יד ןלָאצ
 ,רענלעז טרָאד ןריברעוו

 = ןברָאטשעג זיא טַײצ רעבלעזרעד ןיא .קיטילָאפ . לרַאק .7 8
 - ןַײז ןוא ,לעשילױטַאק רעד דנַאנידרעֿפ ,אנוש רעֿכילרעֿפעג םכַײרקנַארֿפ
 .רעדנא ןןַײז ןוֿפ ,גרובסבַאה ןוֿפ לרַאק ,לקינייא ןַייז ןעמונרַאֿפ טָאה טרָא
 יד ה"ד ,ייהשורי רעדנונרוב , יד ןעמוקַאב לרַאק טָאה ,ןַאילימיסקַאמ ,ןדייז

4 

 / 5 -דנַאל עשֿכיײרטסע עלַא -- טױט סנַאילימיסקַאמ ךָאנ ןוא .,ןדנַאלרעדינ
 פא ןעוועג זיא ץיזַאב סלרַאק ,רנַאלשטַײד ןוֿפ חרזמ-םורד ןיא ןטֿפַאש
 / טײג -- ןגָאז ןעמ טנעלֿפ ױזַא --- רעדנעל ענַייז ןיא ,, ;םיױרג רעַײהעג
 סָאװ ,סָאד גיטֿכיװ ןעוועג זיא טפיוהרעד .יירעטנוא טינ ןוז יד לָאמניײק
 ,עינַאּפש ןוֿפ טכַאמ-םגירק יד טנַאה ןייא ןיא טגינײארַאֿפ ןעוועג ןענַיז סע
 טָאטש יד ןוא ,טלעוו רעַײנ רעד ןיא ןברָאװרעד טָאה יז סָאװ ,ןטַײקכַײיר יד
 -טלעג ןוא רחסמ .רַאֿפ עּפָאריײא ןוֿפ .רטנעצ-טפיוה םעד ,ןעפרעווטנַא
 ןיא :ןטנערוקנָאק ןעוועג םוטעמוא ןענַיײז ַאּוסנַארֿפ ןוא לרַאק ,ןטֿפעשעג
 רערעדנַא רעד ,ןוֿפצ םעד טנעה ענַייז ןוא ןטלַאהעג רענייא טָאה עילַאטיא
 םַײב ןוא לַאנַאק םַײב ,םי ןשידנעלטימ ןיא ענעגייא סָאד ;םורד םעד
 ףױא ,ןדנַאלרעדינ יד ןנעוו ףמַאק ַא ןעגנַאגעג זיא סע ואוו ,םי ןגיד'נוֿפצ
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 סָאד :טינ שודיח ןייק עקַאט זיא א הערה יד וצ קׁשָח םנדייב רעיי
 .עירטסודניא רעכייר ַא טימ ןוא סנֿפַאה עניטֿכערּפ טימ דנַאל ַא ןעוועג זיא

 ןרָאװעג זיא םע ןוא ,ןַאילימיסקַאמ ןברָאטשעג זיא רָאי ןט-1819 ןיא = |
 רענגעג עדייב ,דנַאלשטַײיד ןיא רסיק רעטַייװ ןַײז טעװ רעװ ,עגַארֿפ
 תונָּתמ טימ ןטָאשרַאֿפ ןבָאה עדייב .סעיזנעטערפ ערעייז טימ סױרַא ןענַי

 יד ןוא (רסיק םעד ןבילקעג ןבָאה סָאװ ,ןטשריֿפ 7 יד) !ןטשריֿפרוק;
 -רַאֿפ ןענַייז ןלַאװ יד ;העַָּפשה ַא ייז ףיוא ןבָאה טנָאקעג ןבָאה סָאװ !
 רעד טָאה ןעוועג רֿבוג ,ץיצַאטיציל רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלד

 רע טָאה דנַאלשטַײיד ןוֿפ רסיק סלַא) .גרובסבַאה ןוֿפ  לרַאק ,רע
 יד ,(1586--1519 ןוֿפ טרינער טָאה רע ;.ש לרַאק ןֿפור ןעמונעג

 - לרַאק טָאה ,ןענירָאלֿפ טנזיױט 880 ,ןטשריֿפרוק יד ןֿפױקוצרעטנוא |
 ןוֿפ ךיוא ןוא ,טעטש עשטַײד-םורד יד ןוֿפ ןטסילַאטיּפַאק יִד ייב ןעמו
 טָאה עמוס רעצנַאנ רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא יװ רעמ :עיצנערָאלֿפ ןוא עונ

 - טנעלֿפ סָאװ ,רענוֿפ בָאקַאי ,ריקנַאב ןוא רחוס רענרובסניוא רעד ףב
 יד ןעמוקַאב רע טָאה ןוכשַמ ַא רַאֿפ ;ךיוא ןענַאילימיסקַאמ ןעַילסיז

 .רעגרובסבַאה יד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ןפלַא יד ןיא ןבורנ-לַאטעמ על
 סָאװ ,תומחלמ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ַאוסנַארֿפ ןוא .ש ןעלרַאק ןשיװ

 .(1944--1891) טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא ,תוקָסֿפה ריֿפ טימ ,ןגיוצעג ךיז ןב
 ענַײז ןיא ןעמוקַאבנַײרַא לרַאק טָאה ןיורק רעֿכילרעזײק רעד טימ ןע

 טָאה ;ןפלַא יד ןוא ןדנַאלרעדינ יד ןשיווצ סגעוו קיטש ןטסערג םעד טנ
 יד ידכ ,ךיוא !עילַאטיאךןוֿפצ ןזױצנַארֿפ יד ייב ןעמענוצוצ ןסָאלשַא

 סעיצַאנ יד ןוֿפ ןסערעטניא יד טימ .,ץיזַאב ןַיז ןיא ןַײז לָאז עיניל
 עינַאפש ןיא :ןענעכער וצ ךיז ןבױהעגנָא טינ קיטילָאּפ ןַייז ןיא לר

 טָאה רענלעז עשטייד ןוא ,עטמַאַאב רַאֿפ רעדנעלרעדינ טכַאמעג רע
 -וצ טוומעג ךיז רע טָאה ךָאד ,המחלמ ןריֿפ עילַאטיא ןייק טקיש

 זיא לָאּפַאעג ןיא 1 רעדיווטעי ןוֿפ ן'תוליגר עשיטילָאפ ידי ְו

 טגנעעגנַײא ןעוועג 2 זיא ןדנַאלרעדינ יד ןיא ,דנַאלשטַײד ! א
 טָאה ןדנַאלרעדינ יד ןיא .רעײטשרָאֿפןדנַאטש ןוֿפ ןעגנולמַאז
 -שטַיד ןיא ןוא ,סעיגעליווירפ ערעדנוזַאב עריא טַאהעג ץניוװָאר

 רע זַא ,ןבילקעג םיא טָאה ןעמ תעשב ,ןעוועג בייַחתמ ךיז רע טָאה
 -םכַייר םעד יי טינ ר יד ןוֿפ גנומיטשוצ רעד יי
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 .רעטֿפניֿפ רעד לרַאק : 16

 עיווַאפ ַײב ןצנַאגניא ןעוועג חילצמ לרַאק טָאה רָאי ןט-1525 ןיא
 טּפַאלקעצ רענלעז עשינעילַאטיא ןוא עשטַיד ,עשינַאּפש ןוֿפ ליח ןַײז טָאה
 שינעגנעֿפעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג זיא ַאוסנַארֿפ ;גיניק ןשיזױצנַארֿפ םעד
 ,יַאנתב טַײרֿפַאב םיא טָאה ןעמ .,דירדַאמ ןייק ןרָאװעג טקישענּפָא ןוא
 -ערפ ענַײז עלַא ןוֿפ ןוא ץיזַאב ןשינעילַאטיא ןַײז ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע
 רעבָא ;ץלַא ףיא טמיטשעגנַיא טָאה ַאוסנַארֿפ .,עילַאטיא ףיוא סעיזנעט
 -רעביא המחלמ יד ןבױהעגנָא רע טָאה ,ןזָאלעגסױרַא םיא טָאה ןעמ רָאנ יו
 -עג ךיז טָאה סע ןוא ,דצ ןַייז ףיוא רעבירַא זיא טספיופ רעד .סַײנַא
 יד ןבַײרטוצסױרַא (דנַאברַאֿפ :שטַײט רעד זיא סָאד) עניל ַַא טעדליב
 -רע טָאה רע :טנֿכערעגּפָא ךיז טָאה .ע לרַאק .עילַאטיא ןוֿפ רעינַאּפש
 שטָאכ ,םיור ןעמענ וצ (רענערטזיפש עניסוֿפ) יןטכענק-סדנַאל , ענַײז טביול
 עצנַאג ַא סָאװ ,טָאטש עטלַא יד .ךריק רעד יַײרטעג ןעוועג ןיילַא זיא רע
 ןוא עקיטנַא עריא עלַא טימ ,רענעש ךָאנ טיובעגסױא ןבָאה ןטספיופ ייר
 ךןוֿפצ ,(1827) ןרָאװעג טריבַארעצ גיד תוירָוכַא זיא ,ןכַאז-טסנוק ענרעדָאמ
 ָאלֿפ ןוֿפ דננעג ןיא ןעננוטסעֿפ יד ןוא ןַאלימ טָאטש רעד טימ עילַאטיא
 -ֿפױא זיא טַײצ רעבלעזרעד ןיא רָאנ -,ןעלרַאק ַײב ןבילבעג ןענַייז עיצנער
 טכַאמענ טָאה סָאװ ,אנוש רעכילרעֿפעג רעדנַא ןַא חרזמ ףיוא ןענַאטשעג
 רעטנוא ןַאמיילוס ןַאטלוס רעד ןעוועג זיא סָאד :ךַײרקנַארֿפ טימ תחַא-די
 ןלַאֿפנָא ןעמונעג ַײנ-סָאדךוֿפ ןקרעט עשינַאמסָא יד ןבָאה גנוריֿפנָא ןַײז
 יד .גיאור ןסעזעג רָאי טרעדנוה  ַא ןענַייז יז יוװ םעדכָאנ ,עּפָאריײא ףיוא
 רָאנ ;ןיוװ וצ ןטָארטענוצ ןענַייז ןוא ןרַאננוא ץנַאנ ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןקרעט
 -ַאַּב וצ ידכב .(1899) ןנָאלשעגּפָא יז ליַח ס'רסיק םעד טָאה טרָאד ןוֿפ
 לרַאק טָאה ,ןטַאריפ עשינעמלוסומ יד ןוֿפ עילַאטיא ןוא עינַאּפש ןענערָאװ
 ,םינוט ןוא רישזלַא ןייק סעיצידעפסקע ייווצ יז ןגעקטנַא ןעמונעגרעטנוא
 -ָארּפ יד םיא ןנעקטנַא ןענַאטשענֿפױא ןענַײז אֿפונ עירעפמיא רעד ןיא
 רעשיל'ױטַאק רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא ןענַייז סָאוו יד ה"ד) ןטשריֿפ עשיטנַאטסעט
 ,גיניק ןשיזױצנַארֿפ םנוֿפ ףליה רעד טימ לָאמַא רעדיוו ,(ךריק

 יד ןיא ןרָאװענ ןגױצעגנַירַא ןענַײז עפָאריײא-ברעמ ןוֿפ תונידמ עלַא
 וצ דלַאב ןענַאטשענוצ זיא גיניק רעשילגנע רעד ,ןטקילֿפנָאק עניזָאד
 רערעדיווטעי טָאה תומחלמ עסיורג עגיזָאד יד ןיא .םענעי וצ דלַאב ,דצ םעד
 ןעמ ;סערעטניא ןשיטילָאּפ ןטסטנעהָאנ ןַײז טימ רָאנ טינ ךיז טנֿכערעג
 ױזַא ןרעװ טינ לָאז דצ ןייא ןייק זַא ,םעד ןגעװ טענאדעג ךָאנ טָאה
 .ערעדנַא עלַא רַאֿפ הנכס ַא ןרעוו לָאז רע זַא ,קרַאטש

 ןרָאװענ קיטילָאפ זיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא .ילעװַאיקַאמ .8 8
 -רַאֿפ רעעז ןיא ןריטנעירָא טזומעגנ ךיז טָאה ןעמ לַײװ ,טֿפַאשנסיװ ןימ ַא



 -עטנעק עשיטילָאפ ןפעש ןעמונעג טָאה ןעמ ,ןשינעטלעהרַאֿפ עטרעטנָא
 ןטקַאֿפ עכילנע ןֿבַײלגוצ טנעלֿפ ןעמ ;רעלעטשטֿפירש עקיטנַא יד ןוֿפ ןו

 וצ טבערטשענ טָאה ןעמ ;לבשה"רסומ ַא ןעמענוצּפָארַא ןוֿפרעד ןהעז
 ,טסנוק רעשיטילָאפ ןוֿפ םיללכ ןוא תודוסי ענײמעגלַא יד ןטרָאד ןוֿפ ןעגנ
 --1469) ילעװַאיקַאמ רעניטנערָאלֿפ םעד טלעטשעג ךיוא ךיז טָאה ליצ !

 ןוא ם'ישטירעמ יד ןבירטעגסױרַא עיצנערָאלֿפ ןוֿפ טָאה ןעמ ןעוו -
 ןעמונרַאֿפ ילעװַאיקַאמ טָאה ,(6 8 העו) קילבופער ַא טרָאד טנדרָאעג;

 ןבָאה ךָאנרעד רָאנ ,ןטַאמָאלּפיד רעניטנערָאלֿפ יד ןשיװצ טרָא ן'בושח ַא
 ַא ןרָאװעג קירוצ זיא סע ןוא ,(1819) טרעקעגמוא ם'ישטידעמ יד

 -עג זיא הענאקילבופער ןערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ילעװַאיקַאמ
 ןוֿפ ןרָאװעג רוטפ םיוק ,ןטסָאפ ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טגיטַייזַאב ךילמנ
 גידנליוו-טינ טַאהעג טָאה רע .ןרָאװעג טמערָארַאֿפ ןצנַאנניא ןוא ! 5

 ןוא תוריקח עשיטילָאפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ,טַײצ עַײרֿפ
 עטלקערבעצ יד רעדיײא זַא ,םולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא רע ;ןע

 יד טימ ,טָאטש רעדעי ןיא ןשינעסַיר עשיאייטרַאפ עריא טימ עילַא
 ןוֿפ ךיז ןגָאזוצּפָא רעסעב ןיוש זיא ,ןעגנורעושרַאֿפ ןוא תומוהמ עגונ
 ןלָאז יז ,הצע ןַא רענעילַאטיא יד טינ רע .ןעעדיא עשינַאקילבופער

 ,עינַאּפש ןוא ךַײרקנַארֿפ ךָאד ןענַײז טֶא :רעשרעה ןייא ןוֿפ ןריֿפ ןזָא
 ,דנַאלרעטָאֿפ ןַײז רעדייא ,רעקרַאטש ,רעדנעל עשיֿכרַאנָאמ יי
 ךוב ןַײז ןיא .,גיטֿכעממוא ןצנַאנניא רעבָא ,רוטלוק ןיא ךַײר זיא

 ןגיטֿפניק ןרַאֿפ תוצע ייר ַא ןבעג וצ ןסױא רע זיא יירעשרעה םעד' געוו
 ןיא טינ טביילג ילעװַאיקַאמ ,עילַאטיא ןוֿפ רעזיילסיוא ןוא רעגינייא:

 - טסייה רע ;טַײלסדנַאל ענַייז ןוֿפ לַארָאמ רעד ןיא ןוא ןטֿפַאשנגײא
 -םיוא ןוא רעביולקרעביא ןייק ןַיז טינ לָאז רע ,רעשרעה םעד
 עצנַאנ יד לָאז .טכַאמ ןַיז ןעװעדנוֿפוצנַײא ףיוא | עלטימ 00

 יי ליֿפ רעעז ןעמוקעגוצ עפָאריײא .ןיא זיא 'םעידגיא ע
 חרזמ ןטַײװ ןוֿפ ןוא טלעװ רעַײנ רעד ןוֿפ רעמיטכַיר ןוֿפ םולֿפוצ רע
 ןוֿפ ןבעל ןכילטֿפַאשלעזעג םניא גנונַאפש עקרַאטש ַא טכַארבעגנַײרַא ט
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 ,שינערעקרעביא עשימָאנָאקע יד : 18

 ןעמוקעגֿפױא ןענַײז סע ,ןטימעפַא יד טליפשעצ ךיז ןבָאה סע ,עּפָארײא
 -נַײרַא ןענַײז ןשטנעמ ןסַאמ עסיורג ןוא ,לדנַאה-טלעג םניא רעלטימרַאֿפ יד
 םָארטשוצ רעד טָאה ךיוא .ןעננומענרעטנוא עשירחוס ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג
 ,הרוחס ינימ עלַא ףיוא םיחָקמ 'יד ןוטענ בייה ַא רעבליז ןוא דלָאג ןוֿפ
 : ליֿפ יױװַא ןרָאװעג עּפָארײא ןיא זיא עקירעמַא ןוֿפ גנוקעדֿפױא רעד ךָאנ
 ,ןלַאֿפ קרַאטש טזומעג טָאה רערעייז טרעוו רעד זַא ,ןלַאטעמ ערעַײט
 רעניצניוו ךס ַא ןבענעג ,סע טסייה ,ןעמ טָאה טלענ עמוס רעבלעזרעד רַאֿפ
 הרוחס .רעד ןוֿפ חֹקֶמ רעד --- רעטרעוו ערעדנַא טימ ;רעירֿפ יו הרוחס
 : ,ןניטשעג קרַאטש זיא

 ןייא רַאֿפ הֿבוט ַא זיא הרוחס ףיוא םיחקמ יד ןוֿפ סקואוו ןימ  ַאזַא
 ,לכֵׂש ןֿפױא ךיז טגייל סע .,ערעדנַא יד רַאֿפ קילגמוא ןַא ןוא ןסַאלק לייט
 רַאֿפ :הרוחס יד ןֿפױקרַאֿפ רעדָא ןריצודָארּפ סָאװ ,יד רַאֿפ טניול סָאד זַא
 יװ טלענ עמוס ערעסערג ַא רעטציא ייז ןעמוקַאב לקיטרַא ןגיבלעז םעד
 רַאֿפ ,עטנער ַא רעדָא ,תוריכש טמוקַאב סָאװ רעד ,טרעקרַאֿפ ,רעירֿפ
 ייּס'יוו-ייס טגירק רע לַײװ ,קילגמוא ןַא גנובייהדזַיירפ ןימ ַאזַא זיא םעד
 ןוא תוֿכָאלמ-ילעב עסיורג יד ,םירחוס יד ,טלעג עמוס עטמיטשַאב ןַײז
 עקַאט ןענַייז ,טֿפַאשטריװ ענעגייא ןַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,רעציזַאבדרע יד
 ,םירעיופ יד ,ןשטנעמ-תוריֿש יד ןבָאה ןטילעג רעווש ;ןדירֿפוצ רעעז ןעוועג
 ךיוא .רעטעברַא-דלעֿפ ןוא םילעופ יד ,ץירפ םַײב טעברַאענוצ ןבָאה סָאװ
 ןוא עניילק לייט ןטסערג םעד רַאֿפ פַאלק רעסױרג ַא ןעװעג סָאד זיא
 ןוֿפ טינ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,יד רַאֿפ טפיוהרעד ,טַײל-לדַא עגיסעמלטימ
 -פָא-טלעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ה'יד ,עטנער ןוֿפ רָאנ ,טֿפַאשטריװ רענענייא
 ןענַײז סעמוס עגיזָאד יד ;ןגָארטעגנַירַא ןבָאה םירעיופ יד סָאװ ,ןעגנולָאצ
 ןענַײז רעבליז ןוא דלָאנ ןעוו ,ןרָאי ענילָאמַא ךָאנ טלעטשעגנַײא ןעוועג
 -עג שרעדנַא טינ ןבָאה טַײל-לדַא עכלעזַא ןוֿפ ךס ַא ,רעַײט ןעוועג ךָאנ
 יד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ייז ,טסייה סָאד ,ייסוחי רעייז טױל,, ןבעל טלָאװ
 ;וַײרּפ ןיא ןגיטשעג ןטסרעמ-סַא אֹקווַד ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא-סוסקול
 -קודָארּפ רַאֿפ ךיז ןעמענ .טַײלעמירָא ןרָאװעג דלַאב יז ןענַייז רעבירעד
 יז ןנעלֿפ ;ןענַאטשעגנָא טינ יז זיא טעברַא רעלעירטסודניא ןוא רעוויט
 -רענלעז יד ןיא ךיז ןעגנידרַאֿפ ,טסנידיטָאטש ןוא -ףיוה ןיא ןײנקעװַא
 יז ןנעלֿפ ,המחלמ עטסנינייווסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא רעמָאט ,תונחַמ
 -סֿפמַאק ןיא ךיז ןגינײארַאֿפ ,ןעגנורעװשרַאֿפ ןֿכַאמ ,ןדנַאטשֿפױא ןבײהֿפױא
 טנעמעלע רעטסגיאורמוא רעד ןעוועג יז ןענַײז ה"י ןט-16 ןיא .,ןדנַאברַאֿפ
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ
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 ,דנַאלשטייד ןיא עיצַאמרָאֿפער יד .2

 .ה"י ןט-16 בײהנָא ןיא םיור .טסנוק עשינעילַאטיא יד .10 8
 עטסטעדליבעג ןוא עטסכַייר סָאד ןעוועג עילַאטיא זיא רָאי ןט-1800 םורַא
 ףיוא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה טסנוק עשינעילַאטיא יד ,עּפָארײא ןיא דנַאל
 ףיוא נערֿפכָאנ רעד ןסקַאװעג רדסכ זיא סע ךייה רעכילטנייוועגמוא ןַא =

 ןעגנוצוּפַאב ןוא םינָינב עשירעלטסניק ףיוא ,סעוטַאטס ,:סעקסערֿפ ,רעדליב -
 ןוא .ןטַאנגַאמ ןוא ןטספיופ יד ןוֿפ ןצַאלַאּפ יד רַאֿפ ,םרעטסיולק יד רַאֿפ
 יד טרעסעברַאֿפ סָאװ רָאנ טינ רעלטסניק יד ןבָאה טַײצ רעבלעזרעד ןיא
 ,גנובענרעביא רעד ןוֿפ טַײקַײרטענ יד ,ןברַאֿפ יד ןוֿפ טַייקטלוב יד ,קינֿכעט
 ,ענעביוהרעד ןלעטש ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז :סעיניל יד ןוֿפ טַײקנײש יד
 ,ןליצ עלַאעדיא

 -ָא על ןעוװעג זיא םרעטסַיימ עסיורג יד ןשיװצ ןוֿפ רעטשרע רעד
 טפיוהרעד טעברַאעג טָאה סָאװ ,(1919--1459) ישטניוו-ַאד ָאדרַאנ
 ָאדרַאנָאעל טָאה טסנוק ןוֿפ עירָאעט ןוא עיֿפָאזָאליֿפ ןַיײז ןיא + ,ןַאלימ ןיא
 רדסכ טָאה רע :ןייגרעד ןוא ןטכַאבָאַאב ןוֿפ ןטלַאהעג ליֿפ רעַײהעגמוא
 ןוטעג ןוא רעפרעק ןכילשטנעמ ןוֿפ עימָאטַאנַא יד טרידוטש הקושת טימ
 רע --- ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאנ ןַאד זיב זיא סע סָאװ -,סנױזַא ייברעד
 רעד ןוֿפ רעלטסניק יד ןשיװצ רעטסערג רעד .,םיתֵמ טסעמלַאפעג טָאה
 טול ייס ,טסַײנ ןַײז טול ייס ןעוועג זיא ה"י ןט-16 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע
 יטָארַאנָאוב ָאלעשודנַא לעקימ רעניטנערָאלֿפ רעד עיגרענע ןַײז
 רע :ןואנ ַא ,שטנעמ רעגיטַײזליֿפ גידריווקרעמ ַא ךיוא ,(1564--1418)
 םע .טעָאפ ַא ןוא רָאטקעטיֿכרַא ןַא ,רעלָאמ ַא ,רָאטּפלוקס ַא ןעוועג זיא
 טסַײלֿפעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןרָאטקַארַאכ עגיטכעמ וצ ןניוצעג םיא טָאה
 טָאה רע .םרָאֿפ-סקירדסױא עניטֿפערק עניסַאפ יד יז רַאֿפ ןעניֿפעג וצ
 ענרעזַײא ענעגיױצעגנָא טימ ןַאמ ַא :ןהשמ ןוֿפ עוטַאטס ַא ןֿפַאשעג
 .ןעמערב עגידעגנעהּפָארַא יד רעטנוא קילב ןֿפרַאש ַא טימ ןוא ןלוקסומ
 ןטצעל ןוֿפ דליב ןגידלַאװג ןֿפױא טלַאטשעג-סוטסירק ַא ןֿפַאשעג טָאה רע
 רעשיניטסקיס רעד ןוֿפ טנַאװ רעד ףיוא טלָאמענסױא זיא סָאװ ,טֿכירעג
 -נרָאצ ַא רעֿכינ זיא סָאד :ןַאקיטַאװ ןיא ,ץַאלַאפ סטספיופ םניא עלעּפַאק
 ,םיִעָׁשֹר עטּפשמ'רַאֿפ יד ףיוא ןצילב טרעדַיילש סָאװ ,רעטיפוי רעניד
 ןוֿפ רעטנוא קרַאטש ךיז ןדייש רעדליב ןוא סעוטַאטס סָאלעשזדנַא לעקימ

 ,ײרעלָאמ ןימ רענעי ךיז טֿפור (''עשירֿפ ףיוא,, =) ** ַא ק ס ערֿפ ַא, ײרעלָאמ 1

 ,שירֿפ ךָאג יא סָאװ ,ךלַאק ןוֿפ טנורנ ַא ףיוא ןברַאֿפ-לערַאװקַא טימ טעברַא סָאװ
+2 
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 - רענעי ןוא טרידוטש גיסיילֿפ ױזַא טָאה ןעמ סָאװ ,קרעווטסנוק עקיטנַא יד
 טניל סע ,רעגיד'הרוחש-הרָמ ,רעשיאעוורענ גנידצלַא זיא םיא יב :םַײצ
 רעטקַארַאֿכ ַאזַא .םזיטַאמַארד רערעטסניֿפ ןימ ַא ןסָאגעגסױא םעד ףיוא
 טױרננרָאמ ןוא טנװָא ,טכַאנ ,גָאט ןוֿפ ןרוגיֿפ ריֿפ יד ,רעגייטש ַא ,ןגָארט
 סנירעֿפערט ןוא רעֿפערט יד ,ס'ישטירעמ יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ רֿבק ןֿפױא
 רעד ,םוטורב ,עלעפַאק רעשיניטסקיס רעד ןוֿפ טיֿפוס ןֿפױא (םעליביס)
 .ףַאלקש רעטדימשעג

 / *עג טָאה ,ןַאיציט ןוא ָאיצנַאס לעַאֿפַאר ,ןסָאנעגטַײצ ענַייז
 / העד ויא לעַאֿפַאר .רוטַאנ רעֿכילשטנעמ רעד ןוֿפ ןטַײז ערעדנַא וצ ןגיוצ
 ןֿפַאשעג רע טָאה סענָאדַאמ ענַײז ןיא ;ןברַאֿפ עטלוב עלעה ןוֿפ רעטסַײמ
 ,רעדיוו ןַאיציט .ןטלַאטשעג-ןעױרֿפ עטמױרטרַאֿפ ,עלעדייא ,עשינָאמרַאה
 -בלַאה רעד ןוֿפ םוסקול ןגיטכַארפ ןטנוב םניא ןסקַאװעגס יוא זיא סָאו
 רעשידרע רעד ןוֿפ ףמואירט םעד קרעװו ענַיז ןיא טיג ,עיצענעוו רעגידחרזמ
 עגיטרַאסױרג ןענַייז ןטערטרָאפ ענַײז ,ןרוגיֿפ עשיגָאלָאטימ ענַייז :טַײקנײש
 ,שטנעמ ןימ םנוֿפ ןרַאלּפמעזקע

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ה"י ןט-16 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא
 רעטשרע ןַײז ףיוא טָאה .1 ַאוסנַארֿפ .טסנוק עשינעילַאטיא ףױא גערֿפֿכָאנ
  רעטעּפש .ךַײרקנַארֿפ ןייק ןישטניװ-ַאד ָאדרַאנָאעל ןטעברַאֿפ המחלמ
 ;ָאטרַאס לעד ַאערדנַא רעניטנערָאלֿפ םעד ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא רע טָאה
 עג ןוא ָאלבנעטנָאֿפ סָאלש םעד ןלָאמוצסױא ןבענעגֿפױא םיא טָאה רע
 רעדליב ךַײרקנַארֿפ רַאֿפ ןֿפױקוצניא ףיוא טלעג סעמוס עסיורג םיא ןבעג
 רסיק טלָאמעג לָאמ עכילטע טָאה ןַאיציט ,רעלטסניק עשינעילַאטיא ןוֿפ
 לעקימ .ךיז ןוֿפ ןטלַאה וצ סָאװ טסואוועג ןבָאה רעלטסניק יד .{ לרַאק
 ןוא ;טוה םעד גידנעמענּפָארַא טינ ,טספיופ ןטימ ןדייר טנעלֿפ ָאלעשורנַא
 ,רעשרעה עלַא ,, ןכוזַאב ןנעלֿפ ,ףַארגָאיב ןַײז רעביא טיג ױזַא ,ןענַאיציט
 .ייעיצענעוו ןייק ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג ןענַייז סָאװ ,טַײל עסיורג ןוא עטנרעלעג

 - רערינער יד טַאהעג ןבָאה ןכַאוטסנוק עלַא ףיױא טנַאה עטסטיירב יד
 סָאד תוֿברּוח יד ןוֿפ קירוצ טלעטשעגֿפױא ןבָאה ייז ,ןטספיופ יד ,םיור ןוֿפ
 ,םיור ַײנ ַא ןעיובסיוא טלָאװעג יז ןבָאה גיטַיצכַילג רעבָא ;םוטרעטלַא
 .11 םוילוי טסּפיופ .טָאטש-םירָסיק רעטלַא רעד וצ ןֿכַײלג ןענָאק ךיז לָאז םָאװ
 ןשיווצ ,עילַאטיא ןוֿפ רעלטסניק עטסערג יד םיור ןייק טֿכַארבענּפָארַא טָאה
 ערדעטַאק עגידלַאװג יד ןעיוב ןביױהעגנָא ןוא ,ךיוא ןָאלעשזדנַא לעקימ יז
 החָּפשמ רעד ןוֿפ ,(1821--1513) .8 ןָאעל ,סורטעפ ןנילייה םנוֿפ (רעטסיולק)
 טָאה סָאװ ,ןלעַאֿפַאר טעברַא לייט ןטסערג םעד ןבעגעגרעביא טָאה ,ישטידעמ
 ןַײז יב ,רעדליב עשירָאטסיה טימ ןַאקיטַאװ ןוֿפ ןלַאז .יד טלָאמעגסױא



 1 - :עיצַאמרָאֿפער רעד רַאֿפ = |

 -לָאמ עכילרעַײֿפ יד ףױא ,ןעננולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ ףיױה = |
 עטדײלקעגיךַײר ןציז ןטַאלערפ ןוא ןלַאנידרַאק יד ןשיוצ ןגעלֿפ ןטַײצ

 ןענָאמרעד ןעמונעג טָאה םיור ןכילטסּפיוּפ םנוֿפ ריֿפ רעצנַאג רעד .ןעמַאד
 רע ןוא .א ןענָאעל ןבילקענסיוא טָאה ןעמ ןעוו .הרָז-הדובע ןוֿפ טַײצ יד
 -תמואירט ַא טלעטשעגֿפױא ןעמ טָאה ,םיור ןיא ןרָאֿפנַירַא טֿפרַאדעג טָאה
 :טֿפירשֿפױא ַאזַא טימ ןוא רעטעג עשימיורטלַא יד ןוֿפ ןרוניֿפ יד טימ עקרַא
 ןוא המחלמ ןוֿפ רעטעג יד) ןערענעוו ןוא ןסרַאמ ןוֿפ הלשממ רעד ךָאנ,,
 ןוא .י(גנודליב ןוֿפ ןיטעג יד) סַאלַאּפ ןוֿפ הלשממ יד ןָא טמוק (עביל

 ,תוסָנכה עטלַא יד ןוֿפ רעטַייװ גידנבעל ,טריֿפעג ךיז ןטספיופ יד ןבָאה ױזַא = !
 ןוֿפ פָאק םַײב טכוזעג ןבָאה סָאװ ,עגיביולג יד ןוֿפ ןגָארטַײב יד ןוֿפ ה"ד | 
 ,ןבעל ןגיבייא םוצ נעװ ַא ןוא דניז ערעייז ףױא גנובעגרַאֿפ ַא ךריק רעד - 

 .יידניז עשטייד טימ , טױבַאב טרעוו םיור זַא ,ןגָאז ןעמ טנעלֿפ דנַאלשטַײד ןיא .סעיצנעגלודניא טימ לדנַאה ןטיירב ַא דנַאלשטַייד ןיא טנֿפעעג טספיופ רעד טָאה ,ערדעטַאק-סורטעפ יד ןגידנערַאֿפ וצ ףיוא טלענ ןעמוקַאב וצ ידכּב = }
 עפָארײא ץנַאנ ןיא .עיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ רעײנרָאֿפ יד .11 8

 -עמוא .,םוטנטספיופ ןכילטלעוו ןטימ ןדירֿפוצמוא קרַאטש ןרָאװעג ןעמ זיא
 ייב רָאנ ;ןרעװ טרימרָאֿפער לָאז ךריק יד זַא ,טרעדָאֿפעג ןעמ טָאה םוט - }

 .רעטקַארַאכ רעדנוזַאב ַא ןגָארטעג גנונעװַאב יד טָאה קלָאֿפ רעדעי - 
 טֿפמעקעג ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ ךׁשֶמ ןיא טָאה ןעמ ואוו ,עינַאּפש ןיא א

 ,גנידצלַא ןטָארסױא ןגעוו טע גַאדעג לכ-םדוק ןעמ טָאה ,עניביולנמוא יד טימ - 
 יד ,םוטנֿכַאנָאמ עשיטעקסַא סָאד ,השודק עטלַא יד ןבעלַאב וצ טבערטש - }  -עג ןבָאה רעגידיירפ ןוא עטנרעלעג יד ,דמערֿפ רעד ןוֿפ טמוק סע סָאװ
 -סױרַא ןלָאז ,טלָאװעג יז ןבָאה ,ןריטסַאנָאמ יד ןוֿפ .ףוג םנוֿפ גנונינייפ !

 רעייז טימ ,ןשינעטנעק ערעייז טימ ןלָאז םָאװ ,רעוט עגידשֿפָנ-תריסמ ןַײג
 ןוא ןביולג םעד ןעניד עיגרענע רעשילַארָאמ רעייז טימ ןןוא .רובידהדחוכ - .
 רעד ןוֿפ דנַײֿפ יד טלעװ רעד ןוֿפ ןטָארסױא ןֿפרַאד יז :ןביולג םעד רָאנ = 4

 םעה ךריק רעד רַאֿפ ןעניוועג ןוא ,םיסריקיפַא ןוא רעקיטערעה יד ,ךריק -
 -עג זיא טַײקמורֿפ עגנערטש ַאזַא ךיוא ,ןומה ןרעטסניֿפ ןוא ןגימלינכוולג
 -ַאנַאװַאס ףיוא ,ןבָאה םיאָנק עגיטרָאד יד ;עילַאטיא ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעוו
 ןוֿפ ןבעל-ץנַאלג םעד ןוא טסנוק רעד ןגעק טמערוטשעג ,רענייטש סעלָאר
 ןלָאז סָאװ ,רעטכיר-סנביולג ךריק רעד ןוֿפ שארב ןבָאה טלָאװעג ןוא םיור
 ,הזַה-םלוע ןוֿפ טדײשענּפָא ןצנַאגניא .ןַײז

 ןבָאה ָאד ;ןּפלַא טַייז רענעי ףוא ןעוועג ןענַייז ןעגנומיטש ערעדנַא
 סעטקעס עטלַא יד םורַא טריפורג ךריק רעשימיור רעד ןוֿפ רענגענ יד ךיז
 .וװ ,זַא .א רעזנעדלַאװ ,ןטיסוה יד ןוֿפ



 ןשטנ געמ 06 א ןעוועג ןענַײז דנַאלגנע ןוא  ךיטנַאזא ראה 6
 גַײא ריא טימ ַײס טָאה ךריק 4 יד זַא ןטלאהעג ןבָאה סָאװ

 קל עניבייא סָאד ךיז טברעוורעד שטנעמ רעד זַא ,םעד ןיא טייטש
 װ ערעדנַא םוש ןיק .םישעמ עטונ טימ טינ ,ןביולג ןטימ

 ז יד וצ ,ןטספיופ יד וצ ףליה ךָאנ ךיז ןדנעװ ;טינ עדרעוו ןייק ןבָאה
 ןוא טָאג ןשיווצ רעלטימרַאֿפ רעניצנייא רעד ,ןֿפרָאװענסױרַא זיא עגיל
 טנַא ןַײז ןשטַײטסױא רָאנ ןֿפרַאד עכילטסַײנ יד ;סוטסירק זיא ןשטנעמ
 סָאד ,לביב רעד ןיא ,טֿפירש רענילייה רעד ןיא ןבעגעג זיא סָאװ ,גנוקעלפ
 יא רעגנעהנָא טַאהעג טָאה סָאװ ,עשיל ביב יד ,הטיש ןייא ןעוועג זיא
 רֿפוצמוא יד ןשיװצ גנוטכיר רעדנַא ןַא ךָאנ ןעוועג ,ןטעטיסרעווינוא יד
 וא ןכַאנָאמ ךס ַא ןעוועג ןענַײז יז ןשיוצ ,רעקיטסימ יד -- ענעד
 ענוצ אקווד טינ זיא גנוקעלפטנַא יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז .עכילטסַײג
 - הערַאבלטיממוא רעד ףיוא טיובעג זיא יז ;טרָאװ םענעבירשעג םוצ ןדנוב
 ַא ןַײז ףרַאד עיגילער יד ;טַײהטָאנ רעד טימ ןשטנעמ םנוֿפ תוברקתה
 | ,שרוקה-חור םנוֿפ גנובעגנַײא עַײרֿפ

 טסינַאמוה יד ןוֿפ קנַאדעג ןטױל עיצַאמרָאֿפער יד .19 8
 ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןיא טֿפיטרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ענעי
 ןרעלקֿפױא ןגעװ לכ-םדוק טכַארטענ ןבָאה ,רעמיור ןוא ןֿכירג עטלַא
 ור-טָאנ ענייר יד ןשטנעמ יד ןשיװצ ןטײרּפשרַאֿפ ןגעװ ,טֿפַאשלעזעג
 / יד ןוֿפ רטנעצ רעד ןעוועג עילַאטיא זיא ה"י ןט-18 ןיא ,שינעטנעק
 . ןּכָאנ .םוטרעטלַא ןשיסַאלק ןוֿפ רענעק יד ןוֿפ ה'ד ,ןגָאלָאליֿפ עטנרעל
 0 ןיוא טַײרּפשרַאֿפ קרַאטש רעעז עינָאלָאלֿפ יד ךיז טָאה רָאי ןט0
 = טֿפַאשנסיװ רעגיזָאד רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ-טפיױה רעד ,ןפלַא טַייז רענעי

 5 א רעד לי זיא ירא א ןוֿפ לטירד ןטשרע םעד ןוא |

 ןַאב ןיא ךיז טצעזַאב ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןוא עילַאטיא ןיא ןעועג
 | ן רע ןבעגסױרַא טימ ןעמונרַאֿפ טפיוהרעד ךיז טָאה םומסַארע
 -ןבענעג רע טָאה םעד ץוחַא ;רעבַײרש עקיטנַא יד ןוֿפ ןטסקעמילַאניגירָא
 .ררַאֿפ ןבָאה ןטסקעט עניזָאד יד ןשיווצ טרָא ץֿבושח ַא ,ייז ףיוא םישוריפ

 על
0 



 23 ,םַאדרעטָאר ןוֿפ טומסַארע

 -ַאטסעט רעַײנ רעד --- רעמ ךָאנ ןוא !ךריק רעד ןוֿפ סרעטָאֿפ יד ןעמונ
 -םירק ןייגרעד ןֿפרַאד עלַא , זַא ,ןעוועג ויא קנַאדעג סעסומסַארע .טנעמ
 סָאד ןענעק ףרַאד רענייא רעדעי היד ,יײאֿפוג רוקָמ םנוֿפ ערעל סעסוט
 סָאד ןענרעל ײרֿפ --- זיא תמא םוצ נעװ רעטסעב רעד ןוא ,םוילעגנַאװע
 גנעג עניבלעזיד טימ לביב רעד וצ טיינ םומסַארע .קרעװ עסיורג עניזָאד
 זנוא וצ ןעגנַאנרעד ןענַייז סָאװ ,רעבַיירש עקיטנַא יד וצ יו ,קיטירק ןוֿפ
 רקיע רעד ;טינ גוט תוא םוצ ךיז ןפעלקוצ .םרָאֿפ רעטזַײרגרַאֿפ ַא ןיא
 -םיוא ןענַייז סָאװ ,ןפיצנירפ עשילַארָאמ עסיורג יד ןיא ןעגנירדנַײרַא !זיא
 ,םוטנטסירק ןיא טקירדעג

 -םע ןוא טַײקנברָאדרַאֿפ רעד ןיא םומסַארע טהעז קילגמוא סיורג ַא
 . -שירַאנ רעד ןוֿפ ביול,, עריטַאס רעד ןיא ,טַײקֿכילטסַײג רעד ןוֿפ תֹוצַראה

 ,טַײצ ןַײז ןוֿפ תודימ עזייב ןוא ןטַײקֿכַאװש יד ןוֿפ קווח רע טכַאמ ײטַײק
 רענעברָאדרַאֿפ רעד ןוֿפ ןיגיניק יד ,טַײקשירַאנ עטַײשרַאֿפ ןוא עכיליירֿפ יד
 עלַא סא טנֿכער ןוא טכַאמ ריא טימ ךיז טסיירג ,טלעוו רעגיטשינ ןוא
 ,דנַאטש ןכילטֿפַאשלעועג רעדיווטעי ןוֿפ ןוא ןרָאי עלַא ןיא רעגנעהנָא עריא
 טינ ךיז ןענָאק סָאװ ,רעקיטַאמַארג יד ןוֿפ האָנה קרַאטש רעעז טָאה יז
 טּפױהרעד רָאנ .ךיז ןשיװצ ןתקולחמ רדסכ ןריֿפ ןוא תוא םנוֿפ ןסַײרּפָא
 סָאװ ,ןגָאלָאעט יד ןוא ס'אבוסו-ללוז יד ןֿכַאנָאמ יד ןוֿפ לעַפתנ יז טרעוו

 ,יז טנָאז ,ארומ וליֿפַא טָאה יז ,ןטַײקנינײלק עכילרעכעל ןגעוו ךיז ןרַאּפש -
 ַא ךיז ןלעװ םע ןענַאװ ןוֿפ ,ייפמוז ןניטסעּפ , ןגיזָאד םעד וצ ךיז ןרירוצוצ
 יד וליֿפַא ןוומ ףוס-לכ-ףוס .ןעגנוגידלושַאב עגיציה רעטנזוט ןוט טָאש
 ,יז טינ ןעוו םורָאװ ;טַײקשירַאנ רעד ,ריא ןנלָאֿפ ןטספיופ ןוא ןטַאלערּפ
 -רַאש רעד ,םומסַארע רעבָא ,דוֿבכ ןוא רשוע רעיײז טַאהעג טינ יז ןטלָאװ
 יד דצמ םרָאֿפער ַא ףיוא טֿפָאהעג ןנעװטסעדנוֿפ טָאה ,רעקיריטַאס רעֿפ
 ךָאד ןענַייז יז לַיײװ --- רעשרעה ןוא ןטַאלערפ ,ןטספיופ עטרעלקענֿפױא
 יז ןבָאה ,גנוניימ ןַײז טול ;"טֿפַאשנסיװ רעטוג,, רעד ןוֿפ רעצישַאּב יד
 ,טֿפַאשנסיװ רעֿכילדירֿפ ןוֿפ הֿפוקּת ענעדלָאנ יד ןענעֿפעֿפױא טֿפרַאדעג
 ,תוחומ יד ןרעטסניֿפרַאֿפ סָאװ ,םיצראה-םע ענעברָאדרַאֿפ יד גידנגיטייזַאב

 -עג יד טימ ץנעדנָאפסערָאק עסיורג ַא רעעז טריֿפעג טָאה םומסַארע | 
 ;ףליה-וצ ןֿפורסױרַא םיא ןגעלֿפ רעשרעה .רעדנעל עלַא ןוֿפ עטנרעל
 עטנרעלענ עגנוי ;םיא וצ ןרָאֿפ ןנעלֿפ ףוס ַא ןָא םידימלּת ןוא רערערַאֿפ

 רעלעטשטֿפירש ענעי עלַא ךריק עשילױטַאק יד טֿפור ''ךריק רעד ןוֿפ סרעמָאֿפ , 1 :
 ןוֿפ טייקגילייה ,, ,'!ערעל עשיסקץָארָאטרָא,, ןַא ,!'רעטלע ןגירעהעג ,, ַא ןנָאמרַאֿפ סָאװ ,עריא
 (יװ .מ) .וװ .זא ,א '!ןבעל
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 .רַאֿפ רעטנעהענ .החגשה ןַײז רעטנוא טעברַאעג ןבָאה יירענַאימסַארע
 רעדנעלגנע רעד ןעגנואיױשנָא ענַײז טול ןסומסַארע וצ ןעוועג זיא ןעמעלַא
 רעדרָאֿפסקָא יד ןוֿפ זַײרק םוצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,סורָאמ סַאמָאט
 -גנע ןיא ןעוועג זיא סומסַארע ןעוו ,טַײצ רעד ןיא רערעלקֿפױא עטנרעלעג
 -ניא ךיז ןלעװ סע זַא ,םעד ןגעו טמיורטעג טָאה סורָאמ סַאמָאט .דנַאל
 ןעמוקנָא טעװ ןַאד ןוא ,תוחומ יד ןרעקרעביא ןֿפוא ןכילדירֿפ ַא ףיוא ןכיג
 - טֿפנוקוצ רעד ןגעוו ןעגנולעטשרָאֿפ ענַײז ,ןעמעלַא רַאֿפ טַייצ עֿכילקילג ַא
 -שטנעמ א ןוֿפ גנובַײרשַאב רעשיטסַאטנַאֿפ ַא ןיא טרעדלישעג רע טָאה
 טרָאד .ייעיּפָאטוא , לזניא ןֿפױא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טֿפַאשלעזעג רעכיל
 ןוֿפ טינ םייוו ןעמ ,תומחלמ ןייק ןוֿפ טינ םייוו ןעמ ;קלָאֿפ ײרֿפ ַא טציז
 - ,ןגעמרַאֿפ רעייז ןיא ךַײלג ןענַײז ןשטנעמ עלַא :טַײקמערָא ןוֿפ ןוא םוסקול
 ךיז ןבַײהֿפױא,, רערעדעי ןָאק םעד ךרוד ;עשיֿפּתוש זיא גנידצלַא לַײװ
 זיא ןעױרֿפ רַאֿפ ,ייןטסנוק ןוא ןטֿפַאשנסיװ ןיא ךיז ןעלקיװטנַא ,טסַײג ןיא
 ײז ןענָאק ךיוא ;רענעמ רַאֿפ יװ ױזַא טקנופ גנודליב וצ געוו רעד ןֿפָא
 ןיא .טעברַא עלַא ןוט ןוא סעלעטש עכילטֿפַאשלעזעג עלַא ןעמענרַאֿפ
 -רעפ ןוֿפ ןינע ןא זיא עיגילער ,גנַאװצ םוש ןייק ָאטינ זיא ןכַאז-הנומא
 , י יי . ןוא ,גנומוקלוֿפרַאֿפ עשילַארָאמ -- זיא תוהמ ריא ;גנוגייצרעביא רעֿכילנעז

 ,לכֵׂש ןטימ ה"ד ,רוטַאנ רעד טימ םכסָהב ןבעל :שטַיט רעד זיא דנגוט

 -ַאמוה יד טָאה ןֿכינניא .דנַאלשטייד ןיא םזינַאמוה רעד .13 8
 עסיורג ַא .ךיוא דנַאלשטַייד ןיא םידיסח ךס ַא טַאהעג טֿפַאשנסיו עשיטסינ
 טנזיוט זיב טכיירגרעד ןיוש יז ןבָאה רָאי ןט-1800 ןיא --- ןעַיײרעקורד לָאצ
 .ןסערעטניא עכילטֿפַאשנסיװ עַײנ יד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעגטימ ןבָאה ---
 ןוֿפ ,גרובסניוא ַא ןוֿפ ,טעטש עשטַייד-םורד יד ןוֿפ רעיצירטַאּפ עֿכַײר יד
 רָאנ .טֿפַאשנסיװ יד טציטשעג ךיוא ןבָאה ,לעזַאב ַא ןוֿפ ,גרעבנרינ ַא
 -עג ֿבור סָאד ןענַייז סָאװ ,ןטעטיסרעווינוא עשטַייד לָאצ רעסיורג רעד ןיא
 .רעגייטש ןטלַא ןֿפױא ןעגנַאגעג גנידצלַא זיא ,טנעה יד ןיא ןֿכַאנָאמ ַײב ןעוו
 רעד ןגעק ןטערטסױרַא ןגעלֿפ גנורעלקֿפױא רעַיינ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד
 ריא ףױא ןלַאֿפנָא ןגעלֿפ יז ;עלוש רעטלַא רעד ןוֿפ טַיקטצינערנַאב
 ריא ןנעקטנַא טלעטשענסױרַא ןבָאה ןוא טֿפַאשנסיװ רעשטשוטמ רערעווש
 עשיכירג יד ןוֿפ דליברָאֿפ ןטיױל ,ייעיזעָאּפ,, רעַײרֿפ רעד ןוֿפ לַאעדיא םעד
 ;רעלעטשטֿפירש עשימיור ןוא

 ןנעק טריֿפעג ןבָאה ןטסינַאמוה ןוא יןטעָאּפ , יד סָאװ ,גירק םעד ןיא
 -קרעמֿפױא יד ךיז וצ ןגיוצענוצ דָאזיפע ןייא טָאה ,הרות רעשיֿכַאנָאמ רעד
 ןרָאטיזיװקניא עשינַאקינימָאד יד ,טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןוֿפ טַײקמַאז



 5 א .םזינַאמוה = =

 יַאב ַא ןאילטיסקצמ רסיק םַייב ןעמוקַאבסױרַא טלָאװעג ןבָאה ןלעק ןיא = -
 -ַאמוה ַא ןיילַא ,רסיק רעד רָאנ .םירָֿפפ עשידיי יד ןענערברַאֿפ ןנעו לעֿפ
 ןוֿפ רענעק ןטסעב םעד ,ןילֿכײר ןטנרעלעג םוצ טדנעוועג ךיז טָאה ,טסינ
 ןוא ךילטנֿפע ןטָארטעגסױרַא זיא ןילֿכײר ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד
 -רעעז ןענַײז יז לַײװ ,םירֿפס עשידיי יד רַאֿפ ןעמונעגנָא קרַאטש ךיז טָאה
 ,ללֿפב גנודליב רעד רַאֿפ ןוא עיֿפָאסָאליֿפ רעכילטסירק רעד רַאֿפ גיטכיוו
 טפשמ ןרַאֿפ ןלעטשקעווא ןײלַא ןענילֿכײר טלָאװענ ןבָאה רענַאקינימָאד יד
 ,טרעקרַאֿפ .ןבעגעגנַײא טינ יז ךיז טָאה סָאד רָאנ ,עיציזיווקניא רעד ןוֿפ -

 רעד ףיוא ןלַאֿפוצנָא ידכ ,טַייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבָאה ןטסינַאמוה יד
 טָאה טפיוהרעד .רענַאקינימָאד יד ןוֿפ ץנַארעלָאטמוא ןוא טַייקטצינערנַאב

 ווירב,, :ןעמָאנ ןרעטנוא עריטַאס עמינָאנַא ןַא גלָאֿפרע ןסיורג ַא טַאהעג =
 -ערָאק עגיטשרמולכ ַא -- זיא טלַאהניא רעד ,יײןשטנעמ ערעטסניֿפ ןוֿפ = -

 ַא ףיוא ןבַײרש ייז ,עלוש רעטלַא רעד ןוֿפ רעננעהנָא ןשיוצ ץנעדנָאּפפ - 
 ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןלייצרעד ,ןַײטַאל ןשירַאברַאב ןטעשטעילַאקעצ -

 ,ןעַײרעליּפש עגישטילג ןוא סעגירטניא ,תואָצמה עכילניילק ערעייז ןגעוו - -
 תולאש עגידלטְשפ-דליוו ,עטנרעלעג טשרמולכ ןדמַל ןטסערג םַיײב ןגערֿפ יז

 601860186 צננסניטזמ ,, קרעוו םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןשינַײטַאל ןטױל .וו .זא .א -- א

 גנודליב ןוֿפ רענגעג יד ןֿפור וצ טנייוװעגוצ ךיז ןעמ טָאה י*0טצסוגעסעוגמצ
 ,יןטנַארוקסבָא =

 יד ןלעטשֿפױנוצ ןיא ןעמונעג לײטנַיא ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא |
 רעמירָא ןַא ןוֿפ ,(1598--1488) ןעטוהְדןָאֿפ ךירלוא ןעוועג זיא ,ייווירב,
 רע ,ןסומסַארע רַאֿפ רעֿפרַאש ךס ַא ויא ןעטוה .,עילימַאֿפ רעשרעטיר

 זיא סָאװ ,דנַאלרעטָאֿפ ןַייז וצ עביל רעסייה ַא טימ ןעגנורדענֿכרוד זיא | -
 רעשימיור רעד ךרוד ןגיוועגסיוא טרעוו ןוא טגירעדינרעד ןוא טרעטילפשעצ |
 ,ףמַאק ןגיד'תונָמחרבמוא ןַא --- נעווסיוא ןייא רָאנ טהעז רע .טַײקכילטּסַײג
 ַאלַאװ ָאצנערָאל רענעילַאטיא םנוֿפ קרעוװ סָאד טקורדענּפָא טָאה ןעטוה
 רָאנ ןעוװעג ןַאד זיב זיא סָאװ ,ייגנוקנעש רעשיניטנַאטסנָאק , רעד ןנעוו
 --רעד יד רֹקָׁשו-בוכ זיא סע זַא ,ןזיװעגֿפױא ןעוועג זיא טרָאד ,די-בַתֹּכ ןיא
 םוניטנַאטסנָאק רסיק רעֿכילטסירק רעטשרע רעד זַא ,םעד ןנעװ גנולייצ
 -ױר-ֿברעמ רעד רעביא הלשממ יד טספיופ םעד ןבענעגרעביא ןּבָאה לָאז
 ןגילייה וצ טומ םעד טַאהעג ךָאנ ןעטוה טָאה ייברעד .עירעפמיא רעשימ
 ,.4 ןָאעל טספיופ םעד (ךילטנייוועג ,עינָאריא ןושלב) קרעוו עניזָאד סָאד
 רעביור יד ,רעײגרָאֿפ ענַייז וצ ןכילגעג טינ ךָאד זיא רע זַא ,גידנבעגוצ
 ,םיֿבָנג ןוא

 . ןבױהענֿפױא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב-םרָאֿפער עטשרע יד -



 --רַאֿפ ףיוא קערל ךיז טָאה ,ה"י ןט8 ןוֿ לטירד ןטשרע םעד ןיא
 / ליטש ַא ךָאנ ,טציא ,ליצ ריא טכיירגרעד טינ ןוא ןעײטרַאפ ענעדייש
 - ַא טימ ךָאנ טַײנַאב גנוגעװַאב יד ךיז טָאה ,70--60 רָאי ַא ןוֿפ דנַאטש .

 ִו .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןסַאלק עלַא ךיז טימ ןגיוצעגטימ ןוא טעפמיא ןרעסערג

 - טכַארבעג טָאה סָאװ ,ה"י ןט-16 ןוֿפ גנונעװַאב יד .רעטל .14 8
 = אלע ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,עיצַאמרָאֿפער ןוא גנוטלַאּפש רעד וצ

 0 .ןעעדיא ע עֿכילטירשטרָאֿפ קרַאטש ןייק טימ טינ רָאנ ,עיגרענע
 4 ןשיסקַאז ַא ןוֿפ ןוז ַא ןעוועג זיא (1546--1483) רעטול ןיטרַאמ

 .  ןןבַײרטוצרעביא קרַאטש היטנ ַא טימ ,רוטַאנ ענעדנובעגמוא ןַא ,רעיופ
 :  ןנעװ קנַאדעג רעד .ריטסַאנָאמ ַא ןיא קעװַא ירֿפ זיא רע ,ןליֿפעג ענַײז
 /  םיא טָאה םיִעָׁשֹר יד רַאֿפ שנוע ןרעווש םעד ןנעוו ןוא ןרָאצמירג םטָאנ
 . "עג ןוא ןטָׂש םעד ךילרעפמַישַאב ןהעזענ טָאה רע ;וריוצ ןזָאלעג טינ
  -ַאב טינ ןָאק ,טכודעג םיא ךיז טָאה ,שטנעמ רעד ;םיא טימ ךיז טלגנַאר
 -  =-ָאד ןיא גנונעֿפָאה ןייא ,ןעמוקמוא זומ ןוא תונויסנ יד ןגעקטנַא ןַײטש
 טינ ףליה ןַײז רעבָא טגנערב רע ;רעטעב רעטוג ַא ןַײז טעו םוטסירק זַא
 .  יר טימ טנעײלעגנָא ךָאנ ךיז טָאה רעטול ,םישעמ עטוג רַאֿפ רַכׁש ַא יו
 / גוטער, ןנעװ קנַאדעג רעד טָא ןוא ,ה"י ןט-14 ןוֿפ רעקיטסימ עשטַײד
 /  טשריֿפרוק רעד .המשנ עטרעדורעצ ןַײז טגיאורַאב טָאה !ןביולג ןֿכרוד
 רָאפעֿפָארפ ַא רַאֿפ ןרעטול ןטעברַאֿפ טָאה רענולק רעד ךירדירֿפ ןסקַאז ןוֿפ
 ,גרעבנעטיוו ןיא טנֿפעעג טָאה רע סָאװ ,טעטיסרעווינוא םעַיינ םעד ןיא
 -  ףיוא םעיצנעגלודניא דנַאלשטַײד ןיא ןֿפױקרַאֿפ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו
 .  ןיא רעטול טָאה ,םיור ןיא םורטעפ ןגילייה ןוֿפ לפמעט םעד ןעיוברעד וצ
 / וַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .,ןנָארטרעביא טנָאקעג טינ סָאד ןביולג ןסייה ןַײז
 - רע ןוא ;םיֿברוקמ ענַײז ןענַײז נידלוש ,גידלוש טינ זיא ןילַא טספיופ רעד
 .טָאה סָאװ ,לעצעט רענַאקינימָאד םעד חוכיוו ַא ףוא ןֿפורעגסױרַא טָאה
 - רעד וצ טּפַאלקענוצ רע טָאה גיטַײצכַײלג .םעיצנעגלודניא יד טֿפױקרַאֿפ
 6 / עמ 98 גרעבנעטיוו ןיא (ןעוועג ןַאד זיא גהנמ ַאזַא) רעטסיולק ןוֿפ ריט
 2 גןגָאז וצ ױזַא ןבירשענ ןעוועג זיא ןסיזעט יד ןיא .(רָאי ןט-1517 ןיא)

 /  ,רעגידיירפ יד ןוֿפ תוליזנ יד ןנעװ ןסיװ ןעוועג לָאז טספיופ רעד ןעוו, -
 5 / םעד טנערברַאֿפ רעסעב רע טלָאװ ,ןעלטעצ יד טימ םוא ןעיינ סָאװ
 / ןוא טולב ןוא שײלֿפ ןֿפױא ןעיוב רעדייא ,םורטעפ ןגילייה ןוֿפ רעטסיולק
 -  טנָאמרַאֿפ ךריק יד ,טיור טעגנָא םיא ןענַײז סָאװ ,ףָאש יד ןוֿפ רענייב יד



 הרושב יד ,םוילעגנַאוװע טי סָאד ויא סָאד -- רצוא .ץתמ
 ."טָאג ןוֿפ טַײקסטוג רעד ןוא םיירג רעד ןנעוו

 + -שטַייד ןיא סעיצנעגלודניא יד ןוֿפ ףױקרַאֿפ ןֿפױא הנוממ-טפיוה רעד
 :ןרעטול טרסַמרַאֿפ טָאה רע ;ץנַײמ ןוֿפ פוקסיביצרַא רעד ןעוועג זיא דג
 וצ גיצנינ-טוג ןעוועג זיא ןסקַאז ןוֿפ טשריֿפרוק רעד רָאנ ,טספיופ םִַײ
 - ,םיור ןיא טפשמ םוצ םיא ןבעגוצסורַא טמיטשעגנַייא טינ טָאה ןוא ןרעט

 ,ןרעטול יב ןלעופ טלָאװעג ןוא ר ַא ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא 5 ש

 - ןבָאה יז .םיױר טימ גירק ןַײז טרעֿכינרַאֿפ ןבָאה רעננעג עגיציה יד
 . ײטרַאֿפ סטספיופ םעד .גיצפייל ןייק טופסיד ַא ףיוא ןֿפורעגסױרַא

 - ,ןרעטול ןזיװענֿפױא טָאה רע ;קע רעטסינַאמ ַא רענייא ןעוועג זיא רעני
 םָאד טָאה רעטול ;ערעל סֿפילקיאוא ןוא םעסוה רעביא ט'רזַח רע ז

 םַײב טילעופעגסיוא ןוא םיור ןייק קעװַא קע זיא ןַאד .,טנקיילעג
 טינ ןיוש טָאה רעטול רעבָא .ןרעטול טּפשמרַאֿפ סָאװ ,עלוב ַא טס

 ַא ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ .ךריק רעד ןוֿפ ןטעטירָאטױא יד רַאֿפ טַאהעג ארומ - 
 איסֲהרַפב גרעבנעטיוו ןיא רע טָאה רענריב ןוא ןטנעדוטס םלוע ןסיורנ

 ךיז ןעמ טָאה דנַאלשטַייד ץנַאג ןיא ,עלוב םטספיופ םעד טנערב
 ןוֿפ שאר רעד ,ןענניקיזךָאֿפ ץנַארֿפ ,ךייר ענַייז ףיוא ןֿפורענּפָא םע
 ץוש ןרעטול טגײלעגרָאֿפ טָאה ,דנַאלשטַייד ןיא רעטיר ענעדירֿפוצמואי
 /  טגינײארַאֿפ ןוא םיא טימ ןבירשעגכרוד ךיז טָאה ןעטוה ;סָאלש ןַײז
 ַאס ןַיז ןיא ,קלָאֿפ ןשטַייד ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ףמַאק םוצ םיא טימ

 - -עננָא זיא סָאװ ,םיור סױרַא רע טריֿפ "יטַיײקניאַירד עשימיור יד,
 / טצי רעסערֿפ עלַא יד ןשיװצ גטלעוו רעד רָאג ןוֿפ הליזג טימ ט
 . רע ;טַאז וצ ןסענָא טינ לָאמניײק ךיז ןָאק סָאװ ,םערָאװ ַא ,טסּפױּפ
 - ,ןשטַײד יד ןוֿפ ךרַאמ ןוא טולב סָאד טגיוז ןוא םטוג םעד ןיא ךיז !
 "יד לָאז ןבעל , :ףוס םוצ וצ טינ ןוא המחלמ ַא םיור טרעלקרעד !
 - -ֿפױא םוצ ךיז טדנעוו רעדיוו רעטול *!ןלַאֿפעג זיא לרוג רעד !טַײה

 / . ןעמ לָאו .ןעמרָאֿפער עגיטיינ יד ןָא טקרעמ ןוא םוטרעטיר םענענַאטשעג
 -  'יהריבע-לעב רעגידשופע רעגיטשינ ַא, ,טספיופ רעד ,ליצנָאק ַא ןֿפורֿפױנוצ

 / לביב רעד טימ ןקסַע ךיז רע לָאז ;טכַאמ עכילטלעוו ןייק ןבָאה טינ ףרַאד -
 טי

 ויב עכילטסַײג ןוֿפ קוליח ןייק ןַײז טינ ףרַאד ללֿכב .,רעֿכיב-הליֿפּת ןו
 טעוװ עדניימעג יד ,"עכילטסַײנ ןענַייז ןטסירק עלַא, .ןשטנעמ עֿבילטלע

 טכַאמעגרעביא ףרַאד א ,םיגיהנמ עכילטסַיינ עריא ןבַילקסױא ןײלַא -
 ,ןַײרַא םונהינ ןיא ןרעױט , ןעוועג טציא זיב ןענַײז סָאװ ,ןלוש יד :ןרעוו
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 צ יד .ןרעסערגרַאֿפ , ףרַאד ןעמ :רדֵס רעכילטֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד
 ,'!םירחוס יד ןרענימרַאֿפ ןוא רעטעברַאדרע

 2 -עגפוא ןַא רעעז ןיא ןֿפָארטעג ןבָאה ןֿפורוצ סנעטוה ןוא סרעטול
 . .עיצולָאווער ַא ֿברע ןענַאטשעג זיא דנַאלשטַייד .הֿביֿבס רעטכָאק

 : -לעו וצ ,הנידמ רעסיורג רעד ןיא .ןטשריֿפ עשטייד יד 5 9

 . ךָאנ ,עירעפמיא רעשטייד רעניטנַײה רעד ץוחַא ,טגנַאלַאב ןבָאה םע רעכ
 6 - ףענײמעגלַא ןייק זיא ,טנַאק רעשיטלַאב רעד ןוא ךַײרטסע ,ןדנַאלרעדינ יד
 /  עטסקרַאטש יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רָאנ זיא רסיק רעד .ןעוועג טינ רדס-הכולמ
 - ץעגידנעטשבלעז ןוֿפ רָאֿפֿפױנוצ ַא ןעוועג רָאנ זיא גַאטסכַייר רעד ;ןטשריֿפ
 .טעטש יד ןוא ןטשריֿפ יד ןוֿפ ה"ד ,רעדילנ-הכולמ עכילדנַיֿפ לָאמטֿפָא ןוא
 יז ,ןסנַאניֿפ ןייק טינ ,רעטילימ ןייק טינ טַאהעג טינ טָאה עירעפמיא יד
 ןזױצנַארֿפ יד ןגעק ןצינערג עריא ןצישַאב טנָאקעג טינ רעבירעד טָאה
 ,אֿפוג דנַאל ןיא גנונעדרָא יד ןטיהּפֶא טנָאקעג טינ טָאה יז ,ןקרעט רעדָא
 -רַאֿפ וצ געוו רעדנַא ןייק .רעטיר-ביור יד םיוצ ןיא ןטלַאה טנָאקעג טינ
 -רַאֿפײטסבלעז ןוא גירק רָאנ --- ןעװעג טינ זיא ןטקילֿפנָאק ןגידנע
 ןגעװ ןדייר רדסכ ןגַאטסכיײר יד ףיױא ןעמ טנעלֿפ רעבירעד .,גנוגידייט
 -נעמַאוצ ןרעגנע ןַא ןֿפַאשַאב ןנעו ה'ד ,עירעפמיא יד ןרימרָאֿפער
 -הכולמ ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ סעיצוטיטסניא ןוא ןעגנורינער יד ןשיווצ דנוב
 ,םרָאֿפער רעד וצ ןעמענ ןלעװ ךיז טנעלֿפ ןעמ רָאנ יװ רעבָא ,ןלײט
 יד ןוא ןטשריֿפ יד ןשיווצ הריתס-ןסערעטניא יד ןןַײװסױרַא ךיז טנעלֿפ
 ןענַײז גַאטסכַייר ןיא .טעטש ייעשירעפמיא ,, ענעֿפורעג ױזַא עניגנעהפָאמוא
 /  סכַײר רעד .ןטשריֿפ יד רַאֿפ רעכַאװש ךס ַא ןטָארטרַאֿפ ןעוועג טעטש יד
 טמיטשענ ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא) סעירוק ירד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גָאט
 ןטשריֿפ יד ןוא עירוק ןייא רָאנ טַאהעג טעטש יד ןבָאה ןוֿפרעד ,(רעדנוזַאב
 .ןטשריֿפ ערעדנַא יד -- עטייווצ יד ,ןטשריֿפרוק יד ענייא :ייווצ

 . -שטַײד ץנַאג ןיא ןלעטשוצנַייא ןסָאלשַאב ןטשריֿפ יד ןבָאה ,(1819---1493)
 . יד ןריֿפּכרוד ןוא טכירעג ןשירעּפמיא ןַא ןצעזקעװַא ,םולש-טֿכילֿפ ַא דנַאל
 .טימ ןֿפָארטשַאב ןעמ לָאז ענעגייא סָאד ;חוכ ןטנֿפָאװַאב טימ ם'ניד-קספ
 ר ךָאנ זיא סע .םולש ; א ןַײז רֿבוע א סָאװ יד חוכ ןטנֿפָאװַאב



 ַאשפוקסיב עֿבַײר יד .ךריק רעד ןוֿפ םנגייא סָאד ןעמוקַאבנַײרַא -

9 

 -ער וצ גיטכעממוא ןעווענ זיא רסיק רעד .עירעפמיא רעצנַאג רעד רַאֿפ
 צנַײא יװ טסואוועג טונ רע טָאה רַאֿפרעד רָאנ ,דנַאלשטַייד ןיא ןריג
 רע טָאה הנותח רענענייא ןַײיז ךרוד :םיִקָסֵע עשיטסַאניד ענַײז ןענעדרָא
 יד ךרוד ןוא ,ןדנַאלרעדינ יד ה"ד ,ייהשורי עשידנוגרוב , יד ןברָאװרעד
 -יד ןַײז רַאֿפ טנרָאװַאב רע טָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק ענַײז ןוֿפ תונותח
 ,ןרַאננוא ןוא ןעמהעב ,ןיורק עשינַאּפש יד עיטסַאג

 5 ! ןבָאה יז :הנאד עסיורנ ןייא ךָאנ טַאהעג ןבָאה ןטשריֿפ יד

 / רָאנ ךיז ףיוא טַאהעג ןבָאה תורָרש עכילטסַיינ עלַא ללכב ,ןריטסַאנָאמ
 . ןיא רָאנ טלָאצעג ןבָאה ייז ןוא ,טסּפיופ ןשימיור םעד ,רַאהרעביײא ןייא
 ןגעק תונעט יד וצ ןענַאטשעגוצ ךיוא ןטשריֿפ יד ןענַייז רעבירעד .םיור
 .ךריק רעשימיור רעד ןוֿפ תועיבת עטכערעגמוא יד ןוא רעגנוהטלעג םעד

 ןטָארטעגסױרַא ףרַאש יוזא זיא רעטול ןעוו ,טַײצ רעבלעזרעד ןיא טעּמּכ -
 -ַא םױר ןייק טקישעגקעװַא גַאטסכַײר רעד טָאה ,םוטנטספיופ םעד ןגעק
 .ייעיצַאנ רעשטַײד רעד ןנעק תולווע טרעדנוה יד, ןנעוו בֵַתֹּכ

 טעטש ןוא רעטיר יד .םירעיױפ ןוא טעטש ,רעטיר יד .16 8
 וצ טבערטשעג ןבָאה יז סָאװרַאֿפ ,םימעט ערעייז טַאהעג רעדיװ ןבָאה |
 -מיא רעצנַאג רעד ןיא ךריק רעד ןוֿפ םרָאֿפער רעניײמעגלַא ןַא -

 רַאֿפ טסניד ןגָארט וצ טרעהעגֿפױא גנַאל ןיוש ןבָאה רעטיר יד ,עירעפ
 טינ יז ןבָאה ןטעברַא ןוא ,טמערָארַאֿפ ןעוועג ןענַײז יז ,עירעפמיא רעד
 ןוא ץיזַאבדרע רעייז ןרעסערגרַאֿפ טלָאװענ יז ןבָאה ;קשַח ןייק טַאהעג
 ןוא .טגָאמרַאֿפ טָאה ךריק יד סָאװ ,םעד ןוֿפ ןנעמרַאֿפ ןצנַאג רעייז ללכב
 -גַייא יד ןעמענוצ טלָאװענ ןבָאה טַײלטָאטש עגידוועריר עטרעלקעגֿפױא יד
 -רַאֿפ וצ ןוא ןלוש ןעיוב וצ ידכ ,ךריק רעד ןוֿפ ןלַאטיּפַאק ןוא ןעגנוטכיר
 ,גנודליב עכילטלעוו עַײנ יד ןטיירפש

 -םרָאֿפער רעד ןוא טַײקנדירֿפוצמוא יד ןעוועג זיא רעֿפרַאש ךס ַא ךָאנ
 טרעהעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה לוק רעייז ,ןסַאלק עגירעדינ יד ןיא טסַײנ -

 םירעיופ יד ייב גנונערֿפױא יד ןעוועג םיורג זיא טפיוהרעד ,גַאטסכַײר ןיא
 יד ךָאנ ויא טרעדנוהרָאי ןט-13 ןיא ,דנַאלשטַייד-לטימ ןוא -םורד ןוֿפ
 ןענַײז יז ןוֿפ ךס ַא ַײב .ןדַײלרעד וצ ןעוועג םירעיופ עניזָאד יד ןוֿפ עגַאל
 -פָא-טלעג עיונעג ףיוא טנֿכערעגרעביא ןעוועג ן'תובייחתה עגידרעירֿפ יד
 רעדלעוו ,סעקנָאל עש'להק יד ןצינ טנעמעג ןבָאה םירעיופ יד ;ןעגנולָאצ
 ןיא דרע יד ןבענקעװַא ֿבור סָאד ײז ןנעלֿפ ןרָאינעס יד ,ןֿכַײט ןוא
 טַײקשיטַאבעלַאב יד טריֿפעג ןבָאה םירעיוּפ יד ןוא ,עדנערַא רעגיד'השורי



 -ענ ,שינעטערעג םנוֿפ לייט ַא רָאנ ןעמוקַאב ןנעלֿפ תורָרש יד ;ךיז רַאֿפ
 - ןט-16 ןיא רעמ ךָאנ ןוא ןט-15 ןיא רעבָא ,ןעקנַאשעג ןוא רעטלעג-סטכיר
 - ןוא רָאינעס םעד .ןטיבעג םוטרעיופ ןוֿפ עגַאל יד ךיז טָאה טרעדנוהרָאי
 טרעוװ רעד לַײװ ,הסנֿכה עגידרעירֿפ יד טקעלקעג טינ ןיוש טָאה רעטיר
 רעסערג ןענַײז ,טרעקרַאֿפ ,ןשינעֿפרעדַאב יד ןוא ןלַאֿפעג זיא טלעג ןוֿפ
 .-טריוו רעייז ןריֿפ ןײלַא ןעמונעג ןבָאה רעציזַאב ערעסערג עכילטע  ,ןרָאװעג
 - *רַא רָאנ ,ןרַאדנערַא ןייק טינ טֿפרַאדעג ןיוש יז ןבָאה רעטציא ;טֿפַאש
 .ןרעװרַאֿפ לָאז סָאװ ,ץעזעג ןייק סָאװ ,סָאד טצונעגסיוא ןבָאה ייז ,רעטעב
 .רַאֿפ ןשטנעמ ןֿפױק ןבױהעגנָא ןבָאה יז ןוא ,ןעוועג טינ זיא ,ײרעֿפַאלקש
 .ןעוועג טינ ןענַײז סָאװ ,ענױזַא רעדָא ,ןרָאינעס ערענעלק יד ,טֿכענק
 - ,ןעגנורעדָאֿפ ערעייז טֿפױרשעג ןבָאה ,ןײלַא ןעװעטַאבעלַאב וצ דנַאטשמיא
  עשלהק סָאד ןַא ,טעהנעטעג ןבָאה ייז ,טנָאקעג ןבָאה יז רָאנ ואוו
 ןצינ רַאֿפ טלָאצעג םירעיופ יד ַײב טנָאמעג ןוא ,ייז וצ טגנַאלַאב םוטנגייא
 -סטֿכירעג יד טרעֿכעהעג ןבָאה יז ;.וװ ,זא ,א רעצעלפ-עשַאּפ ,רעדלעוו יד
 ,ןילָא טפשמעג טינ גנַאל ןיוש ןבָאה ייז שטָאֿכ ,רעטלעג

 !םירעיופ יד טקירדעג ךיוא טָאה סַאלק רעשיטָאטש רענידנשרעה רעד
 -ָאטש יד ףיוא ןעגנוטעברַאסיױא עשיֿפרָאד ןֿפױקרַאֿפ ןזָאל טינ טנעלֿפ ןעמ
 ,הֿכָאלמ רעשיֿפרָאד רעד ןוֿפ ץנערוקנָאק יד ןגיטַײזַאב וצ ידכ ,קרעמ עשיט
 ,(ואוו ןעוועג טינ זיא םעד ץוחַא) טָאטש ןיא טזומעג ןעמ טָאה טלעג ןעַיל
 "יּפַאק עשיטָאטש יד ייב תוֿבוחיילעב ןרָאװעג דלַאב ןענַײז םירעיופ יד ןוא
 - וה סָאװ ,טעטש יד ןיא ןעוועג ןענַײז ןשטנעמ ןימ ַא ךָאנ ,ןטסילַאט
 .-נָא ןבָאה סָאװ ,ןטסירוי יד ןענַײז סָאד :טַאהעג טנַיֿפ יז ןבָאה םירעיופ
 - -םיוא ויא ייז יב .טֿכער ןשימיור ןוֿפ גנעג יד ןסעצָארּפ יד ןיא טדנעוועג
 טָאה רָאינעס רעד ןעמעוו ,רעטעברַא ןַא רָאנ זיא רעיופ רעד זַא ,ןעמוקעג
 / ּהֹלחַנ רעד ןוֿפ סָאבעלַאב רע'תמא רעד ןוא ,דרע ןַײז ףיוא טצעזעגקעװַא
 א ןגעוו ןסעצָארפ עלַא ןיא יז ןגעלֿפ רעבירעד .רָאינעפ רעד עקַאט זיא
 ,םיצירפ יד תֿבוטל ןענע'קסַּפ ןעגנוצונ עש'להק

 ש - ןוא םילעופ ,תוֿכָאלמײלעב יד ,טעטש יד ןיא קלָאֿפ עמירָא סָאד רָאנ
 - טעב יד ,עטלעטשעגנָא עניילק ערעדנַא ןוא רעבַיירשרעביא יד ,רעטעברַא
 - ןֿפױא ןעוועג ןענַײז עלַא יד --- עכילטסַײג עמירָא ןוא ןֿכַאנָאמ עשרעל
 ֹוצ ןֿפרֿפױא ץזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה טעטש יד ןיא .םירעיופ יד ןוֿפ דַצ

 - ,ןטשריֿפ יד ףיוא סעריטַאס טסַאֿפרַאֿפ טָאה ןעמ ,םירעיופ ענעדירֿפוצמוא יד
 - ךעלֿפ עכלעזַא עכילטע ,קלָאֿפ סָאד ןקירדַאב סָאװ ,עכילטסַײג ןוא רעטיר
 - ןוֿפ לשמל ,רעלטסניק עסיורג ןוֿפ טרירטסוליא ןעוועג ןענַייז ךעלטעלב

 = יא"

 -  רָאֿפ טלעטש סָאװ ,דליב ַא ןעוועג טבילַאב זיא טפיוהרעביא .ןעניײבלָאה



 31 : ,סמרָאװ ןיא רק

 ןַײז זיא סָאד --- רַאטלַא םייב טייטש ןַאמסרעקַא ןַא ;רױּפַאק טלעוו יד |
 רעד ןיִא טנײװעגנַײא טינ זיא סָאװ ,חלַג ַא ןוא ,טעברַא רעד רַאֿפ רַֿכש | 4

 עגירעדינ יד ןוֿפ ןשטנעמ יד ייֿב ,ןזַײארעקַא ןרעטניה ךיז טפעלש ,טעברַא
 עסיורג ַא ןעמוק טעװ סע זַא ,גנולעטשרָאֿפ ַא ןסקַאװעגסױא זיא ןסַאלק
 סטָאנ .עכילקילגמוא יד קילג ןעגנערב טעװ סָאװ ,שינערעקרעביא

 עקרַאטש ןוא עכַײר יד ַײב ,טלעװ רעד רעביא ןײגֿכרודַא טעװ טּפשמ = -

 וע

 טעי

 טימ טפַאכעגנַיירַא ןבָאה יז סָאװ ,סטונ-ןוא-בָאה סָאד ןעמענוצ ןעמ טעוו
 =גידייל יד םיחָלג יד וצ ןעמענ ךיז ןעמ טעװ לכ-םדוק ןוא ;הליזג ןוא רֶקֶׁש
 טעוו םע .קלָאֿפ עצנַאנ סָאד טָאג טֿפָארטש דניז ערעייז רַאֿפ סָאװ ,רעייג

 םעניימעג םנוֿפ שארב ןלעטש ךיז טעוו סָאװ ,רעשרעה רעקרַאטש ַא ןעמוק -

 ,דרע יד םיא ןבענקעװַא ןוא קלָאֿפ

 ןיא ןעגנומערטש עלַא יד .סמרָאװ ןוֿפ גַאטסכיײר רעד .17 8
 רעשימיור רעד ןוֿפ הֹלָׁשממ רעד ןנעק טדנעוועג ןעווענ ןענַײז דנַאלשטַײד 6
 גנורעדָאֿפ םנעמעלַא .םיקוליח עסיורנ ןעוועג ןענַײז יז ןשיווצ רָאנ ,ךריק -
 רעד ןוֿפ ערעל רענייר רעד טול ןבעל ַא !עיצַאמרָאֿפער , :ןעוועג זיא -

 ףיוא גנורעדָאֿפ עניזָאד יד טשטַײטענסױא טָאה רערעדעי רָאנ ולא = |
 ,רעגייטש םענענייא ןַײז

 - רעד וצ ןוטעג רעק ַא ךיז ןבָאה עיצַאנ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןניוא יד
 ,(1591) גַאטסכַײר ַא סמרָאװ ןיא ןֿפורעגֿפױנוצ ןוא דנַאלשטַײד ןיא ןעמוק 0 -עגנָא זיא .ש לרַאק רסיק רענעבילקעגסױאַײנ רעד תעשב ,סמרָאװ טָאטש = }

: 

 -ָאמ רעשיסקַאז רעד ןוא ,ךיוא ןרעטֹול ןטעברַאֿפ רעהַא טָאה רסיק רעד -
 ,קַסּפ םניא טנָאמרעד ןיא טָאה ןעמ שטָאכ ,ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא ךַאג |
 -עג רעטול טָאה ןטשריֿפ יד ןוא רסיק ןרַאֿפ ,טַאהעג טָאה סוה ןַאי סָאװ =
 -עג לבלובמ לסיב ַא רע זיא בײהנָא ןיא ,הטיש ןַײז ןכַאמ רָאלק טֿפרַאד = -

 -רַאֿפ ןעמונעג ןוא ךיז יב טסעֿפ ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד רָאנ ,ןרָאװ
 עגנַאל ןַײז ןסירעגרעביא טָאה רסיק רעד ,טמיטשַאב ןוא רָאלק ךיז ןגידייט
 טָאה םעד ףיוא ;ערעל ןַײז ןוֿפ ןנָאזּפָא ךיז לָאז רע ,טרעדָאֿפעג ןוא עדער
 בוא ,לַאֿפ םעד ןיא רָאנ ןגָאזּפָא ךיז טעװ רע זַא ,טרעֿפטנעעג רעטול
 -עג טינ זיא רע זַא ,לביב רעד ןוֿפ תויַאר טימ ןזַײװֿפױא םיא טעװ ןעמ
 - -ענ םיא טָאה ןעמ יװ ,ןרָאֿפקעװַא ַײרֿפ ןרעטול ןזָאלעג טָאה ןעמ ,טֿכער
 -רַאֿפ םיא טעװ ןעמ זַא ,טכירעג ךיז ןבָאה עלַא רָאנ ;טגָאזענוצ טַאה
 ןוֿפ טשריֿפרוק רעד ,רעצישַאב סרעטול טָאה רעבירעד .,געוו ןיא ןטלַאה
 -טרַאװ רעד ףיוא ,רעסעלש ענַײז ןוֿפ םענייא ןיא םיא ןטלַאהַאב ,ןסקַאז

 עשיאעּפָארײא-לַא עסיורג טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא .7 לרַאק גרוב = -



 אוי 2 ר : |

 0 .םרָאֿפער ענעגנולעג-מיג יד 39

 ןיא ךיז טוט םע סָאװ םעד ןנעוו הנָׂשה עפַאנק ַא טַאהעג ןוא רענעלפ
 ןוא .ןרעטול ןגעק לעֿפַאב ןֿפרַאש ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע .,דנַאלשטיײד
 טנדרָארַאֿפ ןיא םע ,רעמ ךָאנ .קרעװ ענַײז עלַא ןענערברַאֿפ ןסייהעג
 יד ןוֿפ רוזנעצ רעד ךרוד ןײגכרוד ןֿפרַאד ןֿכַאזקורד עלַא זַא  ,ןרָאװעג
 ,עכילטסַײג

 ;דנַאלשטַײיד ןוֿפ ןרָאֿפעגקעװַא רסיק רעד זיא גַאטסֿכַײר ןכָאנ דלַאב
 ןיא רָאי טכַא ןטלַאהענּפָא םיא טָאה (6 8 העז) המחלמ עשינעילַאטיא יד
 ןבָאה סע ןוא ,רקֿפָה ףיוא ןזָאלעגרעביא ןעוועג זיא דנַאל סָאד .,דנַאלסױא
 ;םרעטסיולק יד ןיא ןסַײרנַירַא ךיז טנעלֿפ ןומִה רעד .תומוהמ ןבױהעגנָא ךיז
 עכלעוו ףיוא ,ןעגנוריצַאב יד ןוא רעדליב ענילייה יד ןֿכערבעצ טגעלֿפ ןעמ
 טָאה ןעמ .ַײרענידנצעג רעד ןוֿפ ןטשער ףיױא יו ,טקוקעג טָאה ןעמ
 ןַײז ןוֿפ םױרַא ןֿכינניא זיא רעטול ,ןטַאלערפ ןוא ןכַאנָאמ יד ןבירטרַאֿפ
 טַאהעג הנותח ןוא טֿפַאשנֿכַאנָאמ ןַײז ןוֿפ ךיז טגָאזעגּפָא ,שינעטלעהַאב
 . ןהָא ,ןבילקעגֿפױא ךיז טָאה טַייצ רעד רַאֿפ .עקשַאנָאמ רענעזעוועג ַא טימ
 ןעװעג זיא קלָאֿפ ןוֿפ םיטש יד .גרעבנרינ ןיא גַאטסֿכַײר ַא ,רסיק םעד
 קרעוו סרעטול זַא ,ןַײז הדומ טוומעג טָאה גַאטסֿכַײר רעד זַא ,טסעֿפ ױזַא
 :ךריק רעד ןוֿפ גנונעדרָאנײא רעד ןיא תונורסח עסיורג טקעדעגֿפױא ןבָאה
 םענײמעגלַא ןַא ןֿפורֿפױא ןעמ ףרַאדַאב ,םטכעלש סָאד ןטכיררַאֿפ וצ ידכ
 ןוא ,ךיוא עכילטלעוו ןוֿפ רָאנ ,ןענָאזרעפ עכילטסַייג ןוֿפ רָאנ טינ ליצנָאק
 -יירפ וצ , ןרָאװעג טביולרע זיא ןעוו סָאװ רעדייא ,דנַאלשטַייד ןיא אֹקווַד
 ,רעֿכיב יד טול ןוא לֿכש ןניטֿפַאהרָאװ ןטיול םוילעגנַאװע ענייר סָאד ןניד
 -ענ ךָאנ טָאה גַאטסכַײר רעד ''.ךריק רעד ןוֿפ ןעמונעגנָא ןענַײז סָאװ
 -נייא יד ןלעטשנַייא ,תודוסי עַיינ ףיוא עירעפמיא יד ןעיוברעביא טֿבורּפ
 יײרעטלעגרָאי , יד ;רעַײטש םעניײמענלַא ןַא ןצעזטסעֿפ םעד בילוצ ןוא טַײה
 רעצנַאג רעד רָאנ ,ןֿפַאשּפָא טלַאװעג ןעמ טָאה טספיופ םנוֿפ (ןטַאנַא)
 ןעמוקענֿכרוד טינ זיא ןעמ לַיײװ ,טצַאלפעג טָאה םרָאֿפער רעד ןוֿפ ןַאלּפ
 -ֿפױרַא טלָאװעג ןבָאה ןטשריֿפ יד :רעמ ןלָאצ ףרַאד סע רעװ ,םעד ןגעוו
 -םלדנַאה יד ןרעַיטשַאב טפיוהרעד ןוא טעטש יד ףיוא אשַמ-טפיוה יד ןגייל
 ;ןרעה טלָאװעג טינ ןוֿפרעד ןבָאה ןטסילַאטיפַאק יד .,םָכָמ טימ סעינַאּפמָאק
 ןוא עינַאּפש ןייק עיצַאטופעד ַא לרַאק רסיק םוצ טקישעגקעװַא ןבָאה יז
 ,ייהריזנ , יד ןַייז לטֿבמ לָאז רע ,םיא ייב ט'לעופעג

 ןעװעג טינ זיא סע .דנַאלשטייד ןייז עיצולָאװער יד .18 8
 טָאה סָאװ ,רסיק רעד טינ :דנַאלשטַײד ןיא טכַאמ עגיד תושָממ םוש ןייק
 ,םעמרָאֿפער זיא סע עכלעוו ןוֿפ רענגעג ןשוריֿפב ַא רַאֿפ ןזיװעגסױרַא ךיז



 33 ,תומחלמ עשרע

 ןוא ןטשריֿפ עלַא ןוֿפ רָאֿפֿפױנוצ רעד טינ ,ןלעופ סעפע טנָאקעג טָאז
 רעכילרעזייק רעד ןהָא ןטָארטעגסױרַא טציא ןענַײז ענעדירֿפוצמוא יד .טעטש = -
 רעצנַאג ַא טימ םױרַא זיא ןעטוה-ןָאֿפ ךירלוא .ריא ןנעק וליֿפַא ,טכַאמ - -

 "עג טָאה רע .,(ןֿפורֿפױא ןוא סעריטַאס עֿפרַאש עצרוק) ןטעלֿפמַאּפ הרדָס
 יד ןוא ,רעביור ע'תמא ןענַייז םיחָלג ןוא ןטסירוי ,ןריקנַאב יד זַא ,ןבירש = -

 טימ ךיז ןגינײארַאֿפ וצ טעטש יד ןֿפורעג טָאה רע ;ןענַאריט ןענַייז ןטשדיֿפ - 
 ןַא ,ןעגניקיז-ןָאֿפ ץנַארֿפ ,טַײהַײרֿפ יד ןגידייטרַאֿפ -וצ ףיוא רעטיר יד = -

 ךָאנ טקנעבעג טָאה ,(רעטירביור ןוֿפ רעריֿפנָא) ערעיטָאדנָאק רע'תמא
 -ַאװש ןוא עשינייר ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ַא ןֿפורעגֿפױנוצ רע טָאה ;יטעבּרַא, -
 עֿכילֿכריק יד ןוֿפ םענייא ןגעק המחלמ ַא טריֿפרַאֿפ ןוא רעטיר עשיב = -

 -טסירק רעד רַאֿפ , ףמַאק ַא .זיא םָאד זַא ,ןעוועג זיא םעט רעד :תורָרש
 -ניא ןעמונעגֿפױנוצ דלַאב ךיז ןבָאה ןטשריֿפ יד רָאנ ."טַײהַײרֿפ רעֿכיז
 לֵּת א טכַאמעג טָאה עירעליטרַא רעייז ;רעטיר יד ןעגניאװצַאב ןוא םענייו

 ןיא טִייצ רעבלעזרעד ןיא ,אֿפוג םיא טייטעג ןוא סָאלש סנעגניקיז ןוֿפ :
 ,ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה ןעגניקיז ןעמעוו ,ןעטוה ןברָאטשעג

 ןיא טעמכ םירעױֿפ יד ןוטעג בייה ַא ךיז ןבָאה רעטיר יד ךָאנ דלַאב
 1594) דנַאלשטַײד-לטימ ןוֿפ רעטרע ךס ַא ןיא ןוא דנַאלשטַייד-םורד ץנַא
 טלעטשעגֿפױנוצ רעלעּפַאש רעגידיירפ רעד טָאה ןבַאװש ןיא ,(189 ויי
 ,""םוטרעיופ ןצנַאג םנוֿפ ןעלקיטרַאטּפױה עטכער ןוא עֿכילדנירג ףלעווצ,, יד
 ןרעוו ןבילקעג ןלָאז עכילטסַייג יד זַא --- ןעוועג זיא גנורעדָאֿפ עטשרע יד
 ןיא םלוע םעד ןענרעל יז ןלָאז םוילעגנַאװע סָאד זַא ןוא ,קלָאֿפ ןֿכרוד
 .ּפָאק םענעגייא ןוֿפ תוישעמ ןייק גידנשימדוצ טינ ,טַײקנײר רעצנַאג רעד !

 םוטסירק , םורָאװ ,טֿפַאשטכענקבַײל יד ןרעװ טֿפַאשעגּפָא ףרַאד רעטַײײװ
 ןרעַיט ןַייז טימ טזיילענסיוא ןוא טַײרֿפַאב םענסיוא ןָא ןעמעלַא זנוא טָאה

 רָאלק ויא ;הררש ןטסערג םעד יװ טוג ױזַא ךוטסַאּפ ןטצעל םעד ,טו
 ,"ײרֿפ ןַײז ןליוו רימ ןוא ,ַײרֿפ ןענַײז רימ זַא ,לביב רעד ןוֿפ רעבירעד

 סָאװ ,דרע עש להָק יד ןרעקמוא ייז לָאז ןעמ זַא ,םירעיופ יד ןרעדָאֿפ ךָאנ = -
 סָאבעלַאב רעכַײלג ַא ןַייז לָאז רערעדעי :ןעמונעגוצ ייז ייב טָאה ןעמ - -
 טעברַא יד .דליועג ןוא שיֿפ יד ףױא ,רעדלעװ ןוא ןרעּפַאװ יד ףיוא - -

 רעד ;רשוי-יפילע ןַיז ןלָאז ,טמענ רע סָאװ ,זניצ רעד ןוא ץירָפ ןרַאֿפ
 םענעברָאטשעג ַא ןוֿפ השורי יד ןעמענוצוצ טכער ןייק ןבָאה טינ לָאז ץירּפ
 -עדָאֿפ יד ןליֿפרע וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןרָאינעפ ןוא ןטשריֿפ יד ,רעיופ
 -ַארעג ,תונחמ עסיורג ןיא ךיז ןבַײלק ןעמונעג םירעיופ יד ןבָאה ;ןעננור

 יז וצ .טעטש יד ףױא ןוטעג וָאל ַא ךיז ןוא ןֿפױה עשיצירפ יד טריב | -
 טינ טעברַא רעדנַא ןייק ןבָאה סָאװ ,ןטֿכענקסדנַאל יד ןענַאטשעגוצ ןענַײז = -
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 ,םירעיופ יד ןוֿפ הלפמ יד | 24

 עטמירָארַאֿפ טלעטשעג ךיז ןבָאה ןעגנולײטּפָא יד ןוֿפ שארב ןוא ,טַאהעג
 | ,רעטיר

 / ר ךױ סָאה (ןַײמ ךַײט ןוֿפ טַײז-םורד ףיוא) דנַאלנעקנַארֿפ ןיא
 יד ןוֿפ ייטרַאפ רעלַאקידַאר רעד טימ ךיז ןגיניײארַאֿפ וצ ןבעגעגנַייא םירעיופ
 -ֿפיונוצ ךיז ןענַייז ָאד ,ןָארבלײה טָאטש יד ןעמענרַאֿפ וצ ןוא טַײל-טָאטש
 ןַא ןוָאלעגסױרַא ןוא םירעיופ יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ענעבילקעג ןעמוקעג
 .עירעפמיא רעצנַאג רעד ןוֿפ םרָאֿפער ַא טגײלעגרָאֿפ ןבָאה יז ואוו ,ףורֿפױא
 -סגנונעװַאב ןעמוקַאב ןוא ץעזעג ןרַאֿפ ךַײלג ןַײז ןֿפרַאד ןשטנעמ עלַא
 טכַאמ רעייז ןרילרַאֿפ ןֿפרַאד ןרָאינעס ערעדנַא ןוא ןטשריֿפ יד ,טַײהַײרֿפ
 םעד ,טרעקרַאֿפ ,רסיק ןרעטנוא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,עטמַאַאב ןרעװ ןוא
 רעד וצ ףוס ַא ןעמענ לָאז סע ידכ ,ןרעסערגרַאֿפ ןעמ ףרַאד טכַאמ ס'רסיק
 הֿבולמ יד ןעמענוצ ףרַאד ךריק רעד ןוֿפ געמרַאֿפ םעד .נורעטילפשעצ
 ,תואצוה עריא טימרעד ןקעד ןוא

 דוצ ךיוא ןענַײז רענידיירפ ענעדײשטנַא רעמ יד .הלפמ יד .19 8
 זיא םע זַא ,טגידיירפעג טָאה רעצנימ סַאמָאט .,םידרומ יד וצ ןענַאטשעג
 קלָאֿפ סָאד ןעוו ןוא ןדַײל יד ןגידנע ךיז ןלעװ סע ןעוו ,גָאט רעד טנעהָאנ
 עלַא ,טלעוו רעד ףיוא ןדעדנ ןרעוו טעװ סע ;רַכש םעד ןעמוקַאב טעוו
 -וצ ןַײז טול .םיאיבנ עכילטענ ןטלַאה ןלעװ טֿכַאמ יד ,ךַײלג ןַייז ןלעוו
 ,רענַאל ןסיורג ַא ןיא ןבילקעגֿפױא ןעגניריט ןוֿפ םירעיופ יד ךיז ןבָאה ףור
 .עיֿכעשט ןיא ןטירָאבַאט יד ותעשב יװ ױזַא

 ענַײז ןיא .ןעגנואױשנָא ענַייז ןטיבעג ןצנַאנניא טציא טָאה רעטול
 לָאז ןעמ זַא ,ןעגנורעדָאֿפ עסייה ןֿפרַאװכרוד ךיז ןנעלֿפ קרעװ עטשרע
 -םיוא טָאה סע ןעװ רָאנ ,רעיופ םנוֿפ ןבעל ערעווש סָאד ןכַאמ רעגנירג
 ןיא סָאד טֿפור ןעמ יװ ,יתומחלמ עשרעיופ יד,,) דנַאטשֿפױא רעד ןכָארבעג-
 ,ןיהַא רעדָא רעהַא :ךיז יב ןסילשַאב טזומעג רעטול טָאה ,(עטֿכישעג רעד
 יד ףיוא ;ןרָאינעפ ןוא ןטשריֿפ יד ןוֿפ דַצ ןֿפױא טלעטשעג ךיז טָאה רע
 יז לָאז ןעמ ,ןֿפורעג ןוא סעַּכ ןצנַאג ןַײז ןסָאגעגסױא רע טָאה םידרומ
 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןקעמפָא

 ןַײז וצ טכודעגסיוא ביײהנָא ןיא טָאה םירעיופ יד ןוֿפ גנונעװַאב יד
 רעמירָא רעד .ןעמוקענַײב דלַאב ריא ןענַײז תורָרש יד רָאנ ,ןכוסמ רעעז
 ,ןַײז וצ רעהעג'ס יו םירעיופ יד טציטשעג טינ טָאה טעטש יד ןיא סַאלק
 יד טימ טגינײארַאֿפ אקווד ךיז ןבָאה ,טרעקרַאֿפ ,טַײלטָאטש עכַײר יד
 יד ,דנַאטשֿפױא םעד ןקיטשרעד יז ןֿפלָאהעג ןוא ןטַאלערפ ןוא ןטשריֿפ
 - ןיא טינעג טינ ןוא טנֿפָאװַאב טֿכעלש ןעוועג ןענַײז תונחמ עשיֿפרָאד



 35 ִו ,ןטשריֿפ יד ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ יד = |

 ןגעקטנַא ןייטשַאב טנָאקעג טינ יז ןבָאה רעּבירעד ;טסנוקסנירק תּוּכלָה
 טנֿכערעגּפָא ךיז ןעמ טָאה רעטרע עכנַאמ ןיא ,ןטכענקסדנַאל ענעגנודעג יד
 ןכָאטשעגסױא טָאה ןעמ :תויוֹֿכַא רעֿכילקערש ַא טימ םידרומ יד טימ
 ,ןגעוו יד ףיוא זַיװנלַייצ ןעגנַאהעצ יז טָאה ןעמ ,ןגױא יד ענעגנַאֿפעג עלַא
 -רעטיר ןוא ןרָאינעס יד ;רעסעב ןרָאװעג טינ זיא םירעיופ יד ןוֿפ עגַאל יד
 ןוֿפ טסניד ןֿפױא טכער ערעייז ,ץיזַאב רעייז קירוצ ןעמוקַאב ןבָאה םיצירפ
 -ער רעד ןוֿפ סניוועג ןץתמא םעד רָאנ ,זניצ רעייז ףיוא ןוא םירעיופ יד
 יד ןעגנואווצַאב ןבָאה תֹולָיַח ערעייז ;ןטש ריֿפ יד טַאהעג ןבָאה עיצקַא
 ,יײז ןוֿפ גיגנעהּפָא ןרָאװעג םיצירפ יד ןענַייז רעבירעד ןוא ,ענענַאטשעגֿפױא

 יד .ןטסיטפַאבַאנַא יד ןוא עיצַאמרָאֿפער עניסעמ יד .0 9

 -בלעז יד --- זַײװלײט ןוא ןטשריֿפ יד ןעוועג ןענַײז ףמַאק םניא רעגיזַאב
 רעגידרעטַייװ רעד טדנעוועג ןעוועג טציא זיא יז ןוֿפ ,טעטש עגידנעטש
 טשריֿפרוק רעד ונייהד ,ןטשריֿפ עכילטע ,םרָאֿפער רעֿכילכריק רעד ןוֿפ לרוג
 -וקע ס ןעמונעג ךיז ןבָאה ,דנַא .א ןסעה ןוֿפ ףַארגדנַאל רעד ,ןסקַאז ןוֿפ
 רעד ןוֿפ ןוא ןריטסַאנָאמ יד ןוֿפ סנגייא סָאד ןעמענוצ היד ,ןריזירַאל
 ,ײטַײצ,, ,טרעדנוהרָאי ךילטנגייא טסייה י'םולוקעס ,) ללכב טַײקכילטסַײנ

 ,יעניביײא , סָאד ןעמונעג טָאה ןעמ :ַאזַא ןיא טרָאװ םנוֿפ טֵׁשֹּפ רעד -
 ,'ירערעלוקעס , ,רעֿכילטלעװ רעד סָאד ןבעגעגרעביא ןוא םוטנגייא עכילטעג
 רעשינָאטײט רעשרעטיר-ךילטסַיײג רעד ,לשָמל ,(טכַאמ רעֿכילטַײצ ה"ד

 :םוטנָאצרעה ןשיפַיירפ ןכילטלעוו ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא .ןדרָא = -
 ןַײז סָאװ ,טשריֿפ ַא ןרָאװעג זיא ןדרָא ןוֿפ (רעטסיגַאמ) ירעטסַײמ,, רעד = -

 ןרָאװעג ןענַיײז ןכַאנָאמ יד רעטיר יד ןוא ,השוריּב רעבירַא טיינ טכַאמ = -
 ,םעקטנָאיַאמ עסיורג ןוֿפ רעציזַאב = -

 זיא סעיצַאמרָאֿפער יײעניטרָא , עגיזָאד יד ןוֿפ אצויילעופ רעטייווצ ַא
 ןוֿפ ןעוועג טצעזעג ןענַיז סָאװ ,עכילטסַײנ יד טָאטשנָא סָאװ ,סָאד ןעוועג
 ןגָאלָאעט ןוא רענידיירפ ןעמיטשַאב ןעמונעג טציא ןטשריֿפ יד ןבָאה ,םיור
 ןעוועג טינ ןענַייז ןר ָא טס ַא פ עַײנ יד .,ןהעזנַײא םענעגייא רעייז טול
 רעיילש ןייק ןגעלעג טינ זיא ייז ףיוא ,םירָדנ עשיֿכַאנָאמ ךרוד ןדנובעג
 עגירעביא יד ןוֿפ רעֿכעה ןעוועג טינ ןענַייז ייז ,ןשינמייהעג עכילטעג ןוֿפ
 טסואוועג ןבָאה ייז ,רערעל ןוא עטנרעלעג ןעוועג ןענַייז יז טּוׁשָפ :ןשטנעמ
 ןטלַאהעג ןילַא טָאה רערעדעי סָאװ ,םוילעגנַאװע סָאד ןשטַײט וצ יװ
 ןוא ןרעטול ןבעגעגֿפױא ןבָאה טעטש ןוא ןטשריֿפ יד .,טנַאה ןיא טציא
 םיור ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעגידיירפ :עשילעגנַאװע ,, ערעדנַא יד
 -פָא ןוא רעֿפרעד ןוא טעטש רעביא ןרָאֿפמוא ןלָאז ייז ,טספיופ ןוֿפ ןוא
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 יד ,עסעמ עכילרעַײֿפ יד ןַײז לטָכמ :םינָהנמ ייעשירענידנצעג , יד ןֿפַאש
 יד טריֿפעגנַײא יז ןבָאה ךיוא ,סעיווקילער ןוֿפ גנורעּפֿכַא יד ןוא םיתנעת
 עכילטלעו רַאֿפ (טיורב ןוא ןַײװ טימ) ןעמרָאֿפ עדייב ןיא עיטסירַאֿפײא
 .ךַארּפשסקלָאֿפ רעד ףיוא טסנידסטָאג ןוא (עכילטסַיײג ןייק טינ) ןשטנעמ
 -רָאֿפ יד טימ םכסָהב ,ןבעל םעַינ ַא ןלעטשנַייא :ןסיײהעג טָאה סָאד
 יד סָאװ ,ןעננורעדָאֿפ יד ןעוועג ץלַא ןענַייז סָאד ,לביב רעד ןוֿפ ןטֿפירש
 ,רעירֿפ טלעטשעגסױרַא טַאהעג ןבָאה עיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ רעגנעהנָא
 עכילטסַינ עַײנ יד .ןבעגֿפָאנ טזומעג רעטול טָאה טקנופ ןייא ןיא רָאנ
 -עג טַאהעג טָאה רע יװ ,םעדניימעג יד ןוֿפ ןרעװ ןבילקעג טינ ןנעלֿפ
 יד ךרוד ןרעו טמיטשַאב ןגעלֿפ יז :קרעװ עטשרע ענַייז ןיא טרעדָאֿפ
 -ֿפָאנ ,טּכַאמ עשפוקסיב יד ךיז רַאֿפ ןעמונענוצ ןיילַא ןבָאה סָאװ ,רערינער
 רעטציא ךיז ןבָאה ןטשריֿפ יד .,ןרָאװענ טינ ןענַייז ןפוקסיב יד יװ םעד
 ,ןֿכריק עגיטרָא יד ןוֿפ פעק יד רַאֿפ טנֿפערעג

 -רָאֿפ ויא ךריק רעד ןוֿפ עיצַאמרָאֿפער רענײמעגלַא ןַא טָאטשנָא
 -רעביא רעכילדירֿפ ַא ןגעװ רענעלפ ענעי ,גנוטלַאּפש ַא ןעמוקענ
 -ניא ןענַײז ,ןנָארטעגמורַא לָאמַא ךיז טָאה סומַאסרע עֿכלעװ טימ ,גנואיוב
 טלקַאװעג ךיז טָאה ןילַא סומַאסרע .טַייז ַא ןיא ןרָאװעג טקורענּפָא ןצנַאג
 ןוא ,טכַאמעג קזוח םיא ןוֿפ טָאה רעטול ;רענגעג ענַייז ןוא םיױר ןשיווצ
 ןַײז ןריואועגנָא קרַאטש רעטלע רעד ףיוא טָאה טסינַאמוה רעטלַא רעד
 -רָאֿפ זיא אֿפוג ערעל רעַײנ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןשיװצ .,טעטירָאטױא
 ןטיט ןעגנַאגענ רעטול זיא בײהנָא ןיא ,גנוטלַאּפשעצ עֿפרַאש ַא ןעמוקענ
 סָאװ ,טסַײג רעכילשטנעמ רעד זַא ,טגָאזעג ןוא רעקיטסימ יד ןוֿפ געוו
 ןייק ןוא ןלָאבמיס ןייק ןבָאה טינ ףרַאד ,טָאנ וצ ַײרֿפ ףיױא ךיז טבייה
 -ענ ןבָאה עיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ םיריסח עניציה יד ןעוו רָאנ .סעמנָאד
 ,םרעטסיולק יד רעסיוא ןעגנונידיירפ עַײרֿפ ףיוא קלָאֿפ סָאד ןֿפור ןעמונ
 : ערעל ןַײז ףיוא שוריפ ַאזַא ןבעגעג ןוא ןקָארשעגרעביא ךיז רעטול טָאה
 ןָאק טַײהַײרֿפ יד ;ןביולג ןוֿפ דוסי רעֿכילרעדנערַאֿפמוא רעד זיא לביב יד
 .ןטפקעט יד ןשטַיט ןיִא רָאנ ןקירדסיוא ךיז

 יד טנקיילענ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד .ןטסיטפַאבַאנַא יד .21 8
 רעטסנינייוועניא רעד ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז ןוא גנוקעלפטנַא ענעבירשעג
 -רעביא היד ,ןטסיטּפַאבַאנַא ןבענעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ,גנוקעלפטנַא
 -עג טינרָאג ןבָאה ייז :רעגיטכיר ןייק טינ זיא .ןעמָאנ רעד) עטֿפױטעג
 ןעמ רָאט ןֿפױט זַא ,ןטלַאהעג טינרעמ ןבָאה יז ;לָאמ ןטייווצ ַא טֿפױט
 שטנעמ רעד ןכלעוו ךרוד ,טקַא ןַא זיא גנוֿפױט יד לַײװ ,ענעסקַאװרעד רָאנ
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 טלָאװענ ןבָאה ןטסיטפַאבַאנַא יד .,(ןריובעגרעביא גיניזטסואווַאב םרעוו
 ,ןשטנעמ גיצניוו ןוֿפ ןײטשַאב סעדניימעג עזעינילער יד ןלָאז .יירשוי , ןבָאה
 עשילַארָאמ ה"ד ,ייעגילייה , ןַײז ןלָאז עגיצניוו יד רָאנ ,טגָאזעג יז ןבָאה -
 עשיֿפתוש ןוא טַײקֿכַײלג ןוֿפ ןטלַאהעג ןבָאה ןטסיטּפַאבַאנַא יד ;םימָלשומ |

 ןבָאה ,טלעטשעגקעװַא טָאה טכַאמ יד סָאװ ,רענידיירפ יד ףיוא ;םוטננייא
 ךיז ןבָאה ייז .עֿכַײר ןוא םיֿפיקת יד ןוֿפ םיתרָׁשֹמ ףיוא יװ טקוקעג ייז - :

 ;הוּכ רעשירענידנצעג ַא זיא סָאד לַײװ ,טכַאמ ןנעק ללכב טגָאזעגסױרַא
 ,ןרָאטסַאפ יד ןוא טכַאמ יד .ןרעווש ןגעק ,המחלמ ןנעק ןעוועג ןענַײז ייז = -

 -נָא ךיז ןבָאה םע .ןענעכערּפָא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,טצעזעג טָאה יז סָאװ - 
 יד סיוא יז טנערב ןעמ :ןטסיטּפַאבַאנַא יד ףיוא תוֿפידר ערעווש ןביוהעג - -
 יז טנָאי ןעמ .סנֿפױהרעטײש יד ףיוא ןענערברַאֿפ יז טזָאל ןעמ ,רענניצ - -

 ןענייז ,ץייווש רעד ןוֿפ ןבירטענסױרַא יז טָאה ןעמ ;דנַאל וצ דנַאל ןוֿפ
 ןיא ןֿפָאלטנַא יז ןענַײז טרָאד ןוֿפ ,דנַאלשטײד-םורד רעביא קעװַא יז

 .ןרעמ ןייק ,חרומ ףיוא ןוא דנַאלָאה -
 -נָא ןסקַאועגסױא רעטציא ןענַייז סָאװ ,זֿבריק-הכולמ עניילק יד ןיא :

 -יקוליח ןעוועג ןענַײז ,םיור ןיא הנָהנה רעד טימ ךריק רענינייא ןייא טָאטש -
 דנַאלשטַײד-ןֿפֶצ ןיא  ,אֿפוג רעקילעגנַאװע עגיסעמ יד ןשיװצ וליֿפַא תועָד

 ןַײז טימ רעטול סָאװ ,הטיש עשיסקַאז יד ןעמונעגנָא ֿבור סָאד ןעמ טָאה
 דנַאלשטַיד-םורָד ןיא 2 ןבָאה ןָאטֿכנַאלעמ רעטעברַאטימ :
 ןטֿפירשרָאֿפ יד רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה ץייווש רעד ןיא ןוא רעד = 0

 טימ טַיײצ ןייא ןיא זיא  ילגניווצ ,ילנניווצ רָאטַאמרָאֿפער רעֿכיריצ םנוֿפ -
 טָאה ןוא םעיצנעגלודניא ןוֿפ ףױקרַאֿפ םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןרעטול

 ,םיתַנעת יד ןֿפַאשּפָא לָאז .רע זַא ,טָאר-טָאטש רעֿכיריצ םִייב  טלעופעג ! 
 יד טביולרע טָאה ןעמ ;קיזומ עכילכריק יד ,עסעמ יד ,סעיסעצָארּפ יד 5 4

 ילגניווצ ,ןנידיירפ ײרֿפ ןוא ןשטנעמ עכילטלעוו רַאֿפ ןַײװ טימ עיטסירַאֿכײא = | 8
 .ןעעדיא עשיטסינַאמוה טימ ןעגנורדענכרוד ןרעטול רַאֿפ רעמ ןעווענ זיא |

 ,םעד ןגעוו עגַארֿפ רעד ןיא ןרעטול טימ ןעגנַאנעגרעדנַאנוֿפ ךיז זיא רע
 תמאב ןעמ טסינעג וצ :עיטסירַאֿכײא יד ןײטשרַאֿפ ןעמ ףרַאד ױזַא יװ
 יװ ןוא טנרעלעג ןבָאה ןקילױטַאק יד יװ ,ףוג ןוא טולב סעסוטסירק ןוֿפ
 ,לָאבמיס ַא יװ רעמ טינ זיא סָאד רעדָא -- ןעמונעגנָא סָאד טָאה רעטול
 - =טָאג רעד טימ ןשטנעמ םנוֿפ טַייהניײא רעגיטסַיײג רעד ןיא טנָאמרעד סָאװ
 טָאה רע :ןרעטול רַאֿפ רעקיטילָאּפ רעמ ךס ַא ןעוועג זיא ילנניווצ .,טַײה

 רעצייווש ןצנַאג ןרעביא ןטיירּפשסױא ךיז לָאז עיצַאמרָאֿפער יד זַא ,ןהעזעג = -
 -ָארּפ טָאה רע ;דנוב םצע םעד ןרעסערגרַאֿפ וצ ןהעזעג טָאה רע ,דנוב =!
 ייב רענלעז סלַא ךיז ןעגנידרַאֿפ רעצייווש סָאװ ,םעד ןנעק טריטסעט 8
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 .ןטנַאמסעטָארפ יד : ׂ 38

 ךיז ןוָאל רעיצירטַאּפ רעצייווש יד סָאװ ,םעד ןגעק ןוא רעשרעה עדמערֿפ
 ילגניווצ זיא ףוס-לכ-ףוס ,רענלעז ןריברעוו ןזָאל רַאֿפ טלעג עטוג ןלָאצַאב
 ןענַײז סָאװ ,ןענָאטנַאק-דלַאװ עטלַא יד :(1831) !טכַאלש ןיא ןלַאֿפעג
 ילגניווצ ;ךיריצ ןנעק ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז ,טספיופ םעד יירטעג ןבילבעג
 .ןבעל ןַײז ןבענענקעװַא ריא רַאֿפ ןוא עעדיא ןַײז רַאֿפ ןגָאלשעג ךיז טָאה

 ערעדנַא יד) ןביולג רעייז טול ןטלָאּפשעצ ןבילבעג ןענַײז רעצייווש יד
 -רָאֿפער יד ןעמונעגנָא ָאי ןבָאה ,לעזַאב ןוא ןרעב ,ןענָאטנַאק עשיטָאטש
 .ןרָאװעג ןסירעצ טינ זיא דנוב-הֿכולמ רעצייווש רעד רָאנ ,(עיצַאמ

 זיא לַײװרעד .דנַאלשטײד ןיא םזישנַאטסעטַארּפ רעד .2 8
 סע סָאװ ,םרָאֿפער רעגיסעמ רענעי רַאֿפ וליֿפַא הנָכס ַא ןענַאטשעגֿפױא
 -שטַײד ןוֿפ טעטש ןוא ןדנגעג עֿכנַאמ ןיא ןריֿפוצֿכרוד ןבענעגנַײא ךיז טָאה
 ןייק טרעקענמוא ךיז טָאה לרַאק רסיק רערייא רעירֿפ רָאי ַא טימ ,דנַאל
 רעטסערג רעד ;גַאטסכַײר ַא ןבילקעגֿפױא רעייפש ןיא ךיז טָאה ,דנַאלשטַײד
 רעשיטסילעגנַאװע רעד רַאֿפ ןקָארשרעד יװַא ךיז ןבָאה רעדילגטימ לייט
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 - "וקעס יד ןריֿפּכרוד טינ רעטַײװ לָאז ןעמ ,ןבילבעג זיא סע זַא ,גנונעווַאב
 .ליצנָאק רעניימעגלַא ןייק ןרעוו ןֿפורעגֿפױא טינ טעוו סע ןַמז-לכ ,גנוריזירַאל
 ןוֿפ ןוא ,םולשַאב ןגיזָאד םעד ןגעק טריטסעטָארפ טָאה טַייהרעדנימ יד
 ןבענעג ןעמָאנ ַא עיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןעמ טָאה ןָא ןַאד
 גרובסגיוא ןיא גַאטסכַײר ןֿפױא ,םורַא רָאי ַא ןיא ,ןטנַאטסעטָא רפ
 ןבָאה ןטנַאטסעטָארּפ יד .ךיוא רסיק רעד ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא ,(1580)
 .ןבירשעגנָא טָאה ןָאטכנַאלעמ סָאװ ,ןימַאמ-ינא רעייז טלעטשענוצ םיא
 רעננעהנָא יד ןוא ,ןרָאװענ טרעװרַאֿפ ןענַיז ןסעַײנ עֿבילֿכריק עלַא רָאנ
 לא יז טעװ ןעמ זַא ,טעשַארטסעג ןעמ טָאה עיצַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ
 .ץעועג ןרעסיוא ןלעטש

 יד קירוצ ןלעטשוצֿפױא דנַאטשמיא ןעוועג טינ רעבָא זיא .ץ לרַאק
 טינ טָאה טספיױפ רעד :הֿכולמ רעד ןוֿפ ןוא ךריק רעד ןוֿפ טַייהנײא
 רסיק רעד טָאה ןטנַאטסעטָארּפ יד וצ ןוא ,ליצנָאק ַא ףיוא טמיטשעגנַײא
 יד ןיא ןוטעגנַירַא ןעוועג רֶדֵסֹכ זיא רע לַײװ ,ןעמענ טנָאקעג טינ ךיז
 ןֿפמעק טוומעג רע טָאה ָאד :קיטילָאפ רעטסנינייווסיוא רעד ןוֿפ םינָינע
 . טגעלֿפ ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גיניק רעד ,ןזױצנַארֿפ יד טימ ָאד ,ןקרעט יד טימ
 לָאמיײװצ ,רסיק םעד ןנעק ןטשריֿפ עשיטנַאטסעטָארּפ יד טימ ןדנוב ןסילש
 ןוא ןטנַאטסעטָארּפ יד טימ םֹולָׁש ןזעיגילער ַא טכַאמעג רסיק רעד טָאה
 . -סגױא ןֿכָאנ םורַא רָאי ןהעצ ןיא .הנומָא ןוֿפ טַײהַײרֿפ יד ייז ןבענעג
 ןעמוק (גרובסננער ןיא) טֿבורּפעג וליֿפַא ./ לרַאק טָאה גַאטסכַײר רעגרוב
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 עי הע .י*

 1 6 1 ר

 39 7 .עיװַאנידנַאקס ןיא

 ,ןטקנופטיירטש עטסגיטכיוו יד ןגעוו ןטנַאטסעטָארּפ יד טימ הָרָׁשּפ ַא וצ

 ךיז ןבָאה ,ןטסינַאמוה עדייב ,ינירַאטנָאק לַאנידרַאק רעד ןוא ןָאטֿכנַאלעמ
 זַא ,עמנָאד יד טנעקרענָא טָאה ינירַאטנָאק .,טדערעגֿפױנוצ יװ טעמּכ
 יד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז רע טָאה ךיוא ,המשנ יד טעװעטַאר ןביולג רעד
 ,טפשמרַאֿפ ןוא ןֿפורעגּפָא םיא טָאה טספיופ רעד רָאנ ;סעיצנעגלודניא
 ,ענעסעגעגנַיא טַײהרעמ יד ןעוועג ךיוא ןענַײז ןטנַאטסעטָארּפ יד ןשיווצ
 .ןרָאװעג טינ ךַאז ןייק הרָׁשֹּפ רעד ןוֿפ זיא דעבירעד ןוא

 -ער יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוֿפ ןרָאי רע-80 יד ןוֿפ ְךׁשֶמ ןיא
 .עּפָארײא ןוֿפ רעדנעל ערעדנַא יד ןעמונעגמורַא עיצַאמרָאֿפ

 ןֿפ +:קרַאמענעד ןוא ןדעוש ןיא עיצַאמרָאֿפער יד .92 8
 יד ןוֿפ תֹלֶׁשֹממ רעד רעטנוא ןעוועג ןדעווש יד ןענַיז ה"י ןט-14 ףוס
 ןַא ןעמוקענרָאֿפ זיא ה"י ןט-16 ןוֿפ ןרָאי רע-90 יד ןיא .ןגיניק עשינעד

 ףַאטסוג ,םידרומ יד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד .רענעד יד ןנעק דנַאטשֿפױא |
 -נייא ידכב .ןדעוװש ןופ גיניק ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ,ַאזַאװ
 םעד רעטַייװ ןריֿפ וצ ףיױא ןעלטימ ןעמוקַאב וצ ידכב ןוא ךיז ןעװעדנוֿפוצ
 ןדעווש ןיא) ןדנַאמש יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןֿפורעגֿפױנוצ רע טָאה ,ףמַאק
 -טָאטש ןוא עכילטסַייג ,טַײל-לדַא יד רָאנ טינ ןֿפור ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
 ריא ךריק רעד ייב ןעמענוצ טגײלעגרָאֿפ ןוא ,(ךיוא םירעיופ יד רָאנ ,טַײיל
 יד ןוֿפ געמרַאֿפ םעד ןוא תואלחנ ,ןעגנוטסעֿפ ןוא רעסעלש :סנגייא ןצנַאג
 זַא ,ןעװעג ןיא גָאלשרָאֿפ םעד ןוֿפ טַרֹּפ רעניטכיוו .ַא ,ןריטסַאנָאמ
 רעד ןוא ;גיניק ןוֿפ טקעיָארּפ ןרַאֿפ טמיטשעג קׁשָח סיורג טימ יז ןבָאה - רעבירעד .;טַײלילדַא יד ןנירק ןלָאז ץיזַאב ןכילכריק םעד ןוֿפ קלַח ןשפיה ַא
 ,ןסָאלשַאב עקַאט טָאה (1597) סָארעטסעװ ןוֿפ (גַאטסכיײר) יגַאדסקיר
 ךריק רעד ןוא טריזירַאלוקעס טרעו ךריק רעד ןוֿפ סנגייא עצנַאג סָאד זַא
 -ֿפױא ףיוא ןבָאה ףרַאד יז ליֿפיװ ,ליֿפ ױזַא רָאנ ןזָאלעגרעביא טרעוו
 יד טּפַאכעגנַײרַא ללכב טָאה ַאזַאװ ףַאטסוג ,עֿכילטסַײג יד ןטלַאהוצ

 ןֿפרַאװּפָארַא ןוא ןצעז ןעמונעג טָאה רע ,טַײקכילטסַינ רעד רעביא החָנׁשה
 -גַיירַא ןעמ טָאה דנַאל ןיא ,ןפוקסיב יד יב גידנגערֿפ טינ ,עכילטסַײג
 ןטסערג םעד ןעמונרַאֿפ סָאד ןבָאה ייז ןוא ,רעגידיירפ עשרעטול ןזָאלעג
 ױוזַא .ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ ןענַײז ןריטסַאנָאמ יד ,סעלעטש עבילֿבריק לייט
 -עג ויא גיניק רעד .םיור טימ ןעגנואיצַאב יד ןסירעגרעביא ןדעוװוש טָאה
 םיא יב ןרָאװעג ןענַײז ןפוקסיב יד ןוא ,ךריק רעד ןוֿפ ּפָאק רעד ןרָאװ
 ,עטמַאַאב

 ןרָאװעג רוּטִּפ רעגייטש ןגיבלעז ןֿפױא גיניק רעד זיא קרַאמענעד ןיא

 ּו



 ץיזַאב ןכילכריק םעד טלייטעצ ךיז טָאה רע :הטילש רעשימיור רעד ןוֿפ
 ןוֿפ טַײהַײרֿפ , ןרָאװעג טרעלקרעד זיא גיטַײצכַײלג .,טַײלילדַא יד טימ
 ןעמ ןוא ,ןנידיירפ ןוֿפ טײהַײרֿפ ןרָאװענ ןוָאלרעד זיא םע ה'ד ,!ןביולג
 - "טלעוו רעד םַאוֿכרָאהעג ןענַייז סָאװ ,עכילטכַיינ ןעמיטשַאב ןעמונעג טָאה
 - -םסיפע ןַא ןבילבעג גנונעדרָאנײא ריא טול זיא ךריק יד .טכַאמ רעֿכיל
 - ןָא טציא ןוֿפ זיא ריא ןוֿפ שארב רָאנ ,(פוקסיב == סָאּפָאקסיּפע) עלַאפ ָאק
 4 ,גיניק רעד ןענַאטשעג

 - ,טסַײג ןגיבלעז םניא .דנַאלגנע ןיא עיצַאמרָאֿפער יד .94 8
 - סדנַאלגנע ןעמוקענרָאֿפ זיא ,ןשינעלקַאװ רעמ טימ ןוא רעמַאזגנַאל םַנֹה
 - יש .ךריק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא

 ןוֿפ דצ ןֿפױא ןענַאטשעג זיא (1847--1509) .4111 ךירנעה גיניק
 יד ןוֿפ רעטסטריטנעלַאט רעד ;ןטנַארוקסבָא יד ןנעק רערעלקֿפױא יד
 ,ֿברוקמ ַא רענַיז ןעוועג זיא ,סורָאמ סַאמָאט ,ןרָאטַאמרָאֿפער רעדרָאֿפסקָא
 -  ןוֿפ םרָאֿפער ַא ןגעװ ןטכַארט ןבױהעגנָא טינ וליֿפַא טָאה גיניק רעד רָאנ
 רעסיורג רעד ןעוועג ויא סע תעַׁשב ,ןרָאא רע-20 יד ןיא .ךריק רעד
 רַאֿפ םוטעמוא טנֿכערעג .7111 ךירנעה ךיז טָאה ,דנַאלשטַײד ןיא םיזירק
 ןוֿפ ֿבורָק ַא ןעוועג זיא רע לַײװ ,םזיצילױטַאק ןוֿפ ןלַייז יד ןוֿפ םענייא
 -ָאפ עסייה ןבירשעג ןײלַא וליֿפַא טָאה רע ;עיטסַאניד רעשינַאפש רעד
 "עג םיא ןבָאה םיִקָסע עכילנעזרעפ רָאנ .ןרעטול ןנעק קרעװ עשימעל
  טינ טָאה טספיופ רעד .םיור ןוֿפ גנורעדנוזּפָא רעמוקלוֿפ ַא ֹוצ טכַארב
 רעשינַאּפש ַא ,ױרֿפ רעטשרע ןַײז טימ טנ ןייק ןֿכירנעה ןבעג טלָאװעג
 טנעמַאלרַאפ ןשילננע םוצ טדנעוועג ךיז גיניק רעד טָאה ןַאד ,ןיסעצנירפ
 ןטנעמַאלרַאפ יד .,טַײקכילטסַיײג רעשילננע רעד ןוֿפ רָאֿפֿפױנוצ ַא וצ ןוא
 .סָאװ ,(.טז1ז ןוא .ט11 ךירנעה) סרָאדויט עטשרע יד ןוֿפ טַיצ רעד ןיא
 / {םַאוֿפרָאהענ רעעז ןעוועג ןענַייז ,גירק-רעגריב םעד ךָאנ טריגער ןבָאה
 - עניילק ןוא ןדרָאל עטמיטשַאביַינ טימ זַײװלַײט לוֿפ ןעװעג ןענַייז יז
 : ,טסניד ןֿכילגיניק ןוֿפ ןטסירוי טימ זַייװלײט ,טַײלילדַא

 ןעוועג גנירג זיא טַיײקכילטסַיינ רעד ייב ַײס ,טנעמַאלרַאפ םִייב ייס
 . עדייב :םיור ןגעק ןטסעטָארּפ עֿפרַאש טימ ןטערטסױרַא ןלָאז יז ,ןלעופ וצ
 - טנָאועגסױרַא ןוא ,טֶנ ַא זיא טָנ רעד זַא ,טנעקרענָא ןבָאה ןעגנולמַאזרַאֿפ
 - ןוֿפ םינָינע עטסגינייוועניא יד ןיא טספיוּפ ןוֿפ גנושימנַײרַא רעד ןנעק ךיז
 . ,"טלענרָאי, סָאד טֿפַאשעגּפָא טנעמַאלרַאפ רעד טָאה ךָאנרעד .דנַאלגנע
 . וצ םיקמ טרעװרַאֿפ ןוא ,םיױר ןיא ןלָאצ טלָאמעד זיב טנעלֿפ ןעמ סָאװ
 א . .שננז ךירנעה זיא ךילדנע .ןטקידרעטניא עכילטספיופ יד דנַאלגנע ןיא ןַײז
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 41 : - / ,הנַאלגנע ןיא = |

 ךיוא סָאד טָאה טנעמַאלרַאפ רעד ןוא ,גנורעדָאֿפ ַא ךָאנ טימ ןעמוקעג = |
 טנעמַאלרַאפ רעד טָאה יטֿפַאשרעהרעביײא ןגעװ טקַא , םעד ךרוד :טליֿפרע =

 ןבענעגרעביא ןוא ךריק רעד ןוֿפ רַאהרעביײא ןרַאֿפ ןכירנעה טרעלקרעד = |
 וצ ,סעלעטש ןוא ןעגנַאר ןבעגוצרעדנַאנוֿפ ,ןטפשמ וצ טֿכער סָאד םיא

 ןרימיזיו וצ ,ןעגנוטכירנַײא עכילטסַיײג יד ןוֿפ תוסָנכה יד ףוא ןֿפַאש = -
 ןוא תוסרוקיּפַא ןעלצרָאװעצסױא ,ןריטסַאנָאמ ןוא םרעטסיולק (ןקוקמורַא) | 
 -ֿפױא טָאה ןעמ זַא ,ןסייהעג טינ טָאה סָאד רעבָא ,(1884) ןטַײקשלַאֿפ = -

 טנעלֿפ ןעמ ,אבַרדַא .ערעל רעשיטנַאטסעטָארפ רעד רַאֿפ געוו ַא טנֿפעעג =
 ,יײז ןענערברַאֿפ ןוא גנוטכיר רעשילעגנַאװע רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ץֿפדור = |
 ןוֿפ ךַמס ןֿפױא ,ןענערב ןעמונעג ןעמ טָאה גיטייצכַילג .,רעקיטערעה .יװ = }
 טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןקילױטַאק ענעי ,ײטַאררַאֿפ ןנעװ ןצעזעג, יד -
 -עג יד ןשיווצ .ךריק רעד ןוֿפ רַאהרעביײא ןרַאֿפ גיניק םעד ןענעקרענָא - }

 לָאמַא טָאה סָאװ ,רעבלעזרעד --- ךיוא םורָאמ סַאמָאט ןעוועג זיא עמייט =
 ןוֿפ הֿפוקת ַא ןבייהנָא ךיז טעוװ הֹלָׁשִמִמ .ט111 ךירנעה טימ זַא ,טֿפָאהעג = |
 ,הנומא יד ןניטסעֿפרַאֿפ וצ ידכ .טעטינַאמוה ןוא םֹולָׁש ןטרעלקעגֿפױא -- }
 ,'ןטקנופ סקעז, יד ןוֿפ טוטַאטס םעד ןבעגעגסױרַא טנעמַאלרַאּפ רעד טָאה- 8

 יד .גיניק םנוֿפ ןעננואיושנָא עשינָאלָאעט יד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ =
 יד טימ שטַיב רעד,, :ןבעגעג ןעמָאנ ַא ץעועג םעד ןבָאה ןטנַאטסעטָארּפ

 עדייב ףיוא , עיטסירַאֿכײא יד ןרָאװעג טרעװרַאֿפ זיא סע .'ףקע סקעז ||
 עסעמ עשילױטַאק יד ,ןבָאה הנותח טינ ןרָאט עכילטסַיינ יד ;ייסרעגייטש } 
 יד ףױא רֿבוע ויא םע רעװ ;םייהעג זיא יודיװ יד ,ןעוועג יו טבַײלּב - 
 ןוא ןֿפױהרעטַײש ןֿפױא טנערברַאֿפ טרעוו רע :התימ בייַח זיא רעד ,תונָקּת

 ,טריקסיֿפנָאק טרעוו ןגעמרַאֿפ ןַײז
 עשיװַאנידנַאקס יד ןיא יו טקנופ .ךריק עשינַאקילגנַא יד .98 8 -

 - עלעיצנַאניֿפ עסיורג ַא טַאהעג ךיוא דנַאלגנע ןוֿפ גיניק רעד טָאה יױזַא ,רעדנעל - -
 -לדַא יד טימ טלייטעג ךיז טָאה רע ;םרָאֿפער רעכילכריק רעד ןוֿפ הֿבוט = -
 ,ןלעװמָארק סַאמָאט ,דידי םעַיינ ןַייז טמיטשַאב טָאה .ט111 ךירנעה .טַײל = -

 ,םינָינע עכילכריק עלַא ןיא גיניק םנוֿפ (הנוממ) יסוירַאקיוו-טּפױה,, ַא רַאֿפ
 ןוא םרעטסיולק יד ןיא עיזיווער ַא ןכַאמ וצ ןבעגעגֿפױא םיא טָאה רע ןוא
 תורשַּכ עשיטילָאּפ יד טרילָארטנָאק ןעמ ןַא ,סָאד טָאה ןסייהעג .ןלָאטיּפש
 -רעטנוא ענַײז ןוא לעװמָארק .ןבעל רעגייטש רעייז ןוא עכילטסַײג יד ןוֿפ

 ערָה-ןושָל ןוא תוישעמ ךס ַא ןבילקעגֿפױנוצ ךיג ףיוא ןבָאה ענעבענעג -
 ,ייךוב עצרַאװש סָאד,, ,טקַא-סגנוגידלושַאב ןסיורג ַא טלעטשעגֿפױנוצ ןוא
 -רַאֿפ ןֿכילכריק םעד ןריקסיֿפנָאק ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ְךַמס םעד ףיוא
 .יזַא ךיז ןבָאה ןריטסַאנָאמ יד ןוא (טַיל עכילטסַיינ) רעקירעלק יד ,ןנעמ
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 סָאד לַא ןײלַא ךיז ףיוא ןדיירנָא ןעוועג טיירג ןענַײז יז זַא ,ןקָארשעגרעביא
 -רַאֿפ עכילכריק עסיורג יד ןעמענוצ סָאד .;ןבעל סָאד ןעװעטַאר יבַא ,זייב
 עטמַאַאב סלעװמָארק .הליזנ רע'תמא ןַא ןיפ םיִנָּפ ַא טַאהעג טָאה סננעמ
 טָאה ןעמ ,תורצוא עלַא טפעלשעצ ןוא סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא ןבָאה
 -הרובע יד ןטָארוצסױא ידכ , ,ןציירק יד ןוא רעדליב עגילייה יד ןכָארבעצ
 ןוא ךיג ףיוא טֿפױקרַאֿפסױא ןעמ טָאה ןריטסַאנָאמ יד ןוֿפ דרע יד  ,ייהרָז
 .-םיֿפנָאק יד ןוֿפ .ןרָאװעג רשעתנ יַיברעד ןענַײז טַײל-לדַא ךס ַא ;לװלָאװ
 : טצעוענקעװַא ןוא ןדרָאל עַײנ יד טלײטַאב גיניק רעד טָאה תואלחְנ עטריק
 /  טציא ןענַײז סָאװ ,רעטרע יד ףױא עטַאלַאפ רעטשרעבייא רעד ןיא יז
 0 ,ןטַאבַא יד ךָאנ ןרָאװעג ַײרֿפ

 טֿפַאשרעהרעבײא סגיניק םעד טנעקרענָא ןבָאה סָאװ ,ןפוקסיב יד
 טֿפױהרעד ,ןלעֿפַאב ענַײז טליֿפרע םַאזֿפרָאהעג ןבָאה ,ךריק רעד רעביא
 -עג זיא ןעמ םַגֹה רעבָא .ירעברעטנעק ןוֿפ פוקסיביצרַא רעד ,רעמנַארק
 ןלָאז סע זַא ,ןרעטש טנָאקעג טינ טרָאֿפ ןעמ טָאה ,גנערטש רעעז ןעוו
 ןרָאװעג טבילרע זיא ,רענייטש ַא ,ױזַא .ןסעַײנ עסיוועג ןעגנירדנַײרַא
 ,שילגנע ףױא ןַײז וצ ללַּפתמ ןוא {שילגנע ףיוא לביב יד ןצעזוצרעביא
 רעגירָאי-ניצניװ ןַײז ףױרַא זיא ןָארט ןֿפױא ןעוו ,טיױט .ש111 ךירנעה ךָאנ
 רעמנַארק רעגיבינכָאנ רעבלעזרעד זיא ,(1953--1548) .7111 לרַאודע ןוז
 ףיוא עיטסירַאֿכײא יד טבילרע טָאה ןעמ :תוחָנה ךָאנ ףיוא ןעגנַאנעג
 יד ןעמונעגנָא טָאה ןעמ ,עֿבילטסַײג יד ןוֿפ תונותַח ןוא סרעגייטש עדייב
 ןגיצנייא ןרַאֿפ לביב יד טנעקרענָא ןוא ןביולג ןֿכרוד גנוטער ןנעו עמגָאד
 ,ךריק עשינַאקילגנַא יד טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא ,הנומא ּרעד ןוֿפ רוקָמ
 יד וַײװוכעלסיב ןעמונעגנָא ,םיור ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה יז יו םעדכָאנ
 רעלַאּפָאקסיפע ריא יב ןבילבעג רעבָא ויא יז .ערעל עשיטנַאטסעטָארּפ
 ,רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא יװ ױזַא ,גנונעדרָאנַײא

 ,םזיניװלַאק רעד ןוא עיצקַאער עשילױטַאק יד 9

 רע-40 יד ןוֿפ ןטימ ןיא .דנַאלשטייד ןיא םיכוסכס יד .96 8
 -שטַײד ןיא םיטנַאטסעטָארּפ רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוֿפ ןרָאי
 ,גרובנעדנַארב) ןטשריֿפרוק יירד ,הנרדמ עטסכעה ןַײז טֿבײרגרעד דנַאל
 רעד ,רעטרעֿפ רעד ,ןטנַאטסעטָארּפ ןרָאװעג ןיוש ןענַײז ,(ץלַאֿפ ,ןסקַאז
 ןכילטסַײג ןַײז ןעלדנַאװרַאֿפ וצ העָדב טַאהעג טָאה ,ןלעק ןוֿפ פוקסיביצרַא
 רע ןעוװ .ןסַײרפ ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא ,םוטנטשריֿפ ןכילטלעוו ַא ןיא ץיזַאב
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 43 .עיצקַאער עשילוטַאק יד יי

 -ַאב ןטנַאטסעטָארּפ יד ןטלָאװ ,ןביולג םעַיינ םוצ ןײגרעבירַא ןעוועג לָאז
 ןוא ,ןטשריֿפ-בַיילק ןביז יד ןוֿפ עיגעלָאק רעד ןיא גָאװרעביײא ןַא ןעמוק

 -רעזייק ןוֿפ ןרָאװעג טגיטַייזַאב ןטלָאװ רעגרובסבַאה עשילױטַאק-טרַאה יד |
 -עגפָא לסיב ַא .ע לרַאק טָאה טַיצ רעד ןיא טקנופ רָאנ .ןָארט ןּכיל
 רע ןוא ,תומחלמ עטסגינייווסיוא עגידנעטש ענַײיז ןוֿפ םעטֶא םעד ןגיוצ
 טָאה רע .דנַאלשטַײד ףיוא ךיז ןהעװצמורַא טַײקֿכילנעמ .ַא ןעמוקַאב טָאה
 -ָארּפ יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ןֿכערבעצ וצ ידכ ,תוחוכ ןבַײלק ןעמונעג
 -שטַיד ןיא הָלָׁשמִמ ןַײז קירוצ ןלעטשוצֿפױא ןוא ןטשהיֿפ עשיטנַאטסעטי
 ,תוליח עשינַאּפש ענַייז ןפלַא יד רעביא טכַארבעגּפָארַא טָאה רע ,דנַאל
 ןעגנַאנעג ןענַייז ןטנַאטסעטָארפ יד ,עילַאטיא ןיא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ
 יז ןוֿפ לייט ַא ;ןרעטש טנָאקעג טינ םיא ןבָאה ןוא ךיז רַאֿפ רערעדעי
 ןוֿפ גָאצרעה רעד ייז ןשיווצ ,רסיק ןוֿפ דצ ןֿפױא רעֶבירַא וליֿפַא ןענַײז
 ןיא ןעמונעג טָאה רסיק רעד .רעטעררַאֿפ רעד הדוהי, ,ץירָאמ ןסקַאז
 -רֹוק םעד ,ןטנַאטסעטָארּפ עגידנֿפמעק יד ןוֿפ רעריֿפנָא םעד שינעגנעֿפעג
 ,דנַאל ןוא לוטיט סמענעי ןצירָאמ ןבעגעגרעביא ןוא ,ןעסקַאז ןוֿפ טשריֿפ

 טָאה רע .,טציא יו קרַאטש ױזַא ןעוועג טינ לרַאק ךָאנ זיא לָאמניײק
 ןוא טנעדירט ןיא ליצנָאק םענײמעגלַא ןַא ןֿפורֿפױנוצ לָאז ןעמ ,טלעופ'עג
 סָאװ רעדייא ;לײשנַיײא ןַא טרָאד ןעמענ וצ ןטנַאטסעטָארּפ יד ןעגנואווצעג
 ,גנונעדרָא עכילכריק ַא דנַאלשטַיד רַאֿפ ןֿפַאשעג ןײלַא רע טָאה ןעוו
 רעד .,(1548) םיטרפ עכילטע ןיא רָאנ ןטנַאטסעטָארּפ יד גידנבעגכָאנ
 ןעוועג רבוע לרַאק טָאה טימרעד ;דנַאל ןיא ןבילבעג זיא ליח רעשינַאּפש
 םיא טָאה ןעמ תעשב ,ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװ ,גנידַאב-טפיוה ַא ףיוא
 -רַאֿפ ןשטשוטמ ַא ןוֿפ זַא ,טֿכודעגסױא ךיז טָאה סע .(7 8 העו) ןבילקעג

 טעוו ןקילבופער עשיטָאטש ןוא ןטשריֿפ עגיגנעהּפָאמוא טעמכ ןוֿפ .דנַאב -
 ,תוליח עשידנעלסיוא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ דנַאלשטַײד
 ןוֿפ שארב ןוא ,ןטשריֿפ יד ןבָאה טציא ,עיֿכרַאנָאמ רעשילױטַאק ַא ןיא
 ןבָאה ייז .דנַאלסױא ןיא .ע ןעלרַאק ןגעק עציטש ןֿכוז ןעמונענ ,ץירָאמ יז
 -רַאֿפ םיא ןזָאלעג ןוא ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גיניק םעד ןבױהעגֿפױא ַײנ-פָאד-ןוֿפ
 ץעמ טָאטש יד ןירעד ,ץינערג ןנידֿברעמ םִַייב סָאװ טעטש יד ןעמענ
 ,גרעב רעלָאריט יד ןיא הָנחַמ ַא טימ קעװַא זיא ןיילַא ץירָאמ  ,ךיוא
 ןוֿפ גנַאג ןֿכָאנ ןגלָאֿפוצכָאנ טרָאד ןוֿפ ידכ ,ןסעזעג זיא רסיק רעד ּואוו
 :שינעגנעֿפעג ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא טינ ריש ויא לרַאק .,ליצנָאק רעטנעדירט
 טָאה רע .טלעג ןייק טינ" ,רענלעז ןייק טינ ךיז ייב טַאהעג טינ טָאה רע
 ןטעבעג ןוא גרוכסגיוא ןייק ןרענוֿפ וצ ווירב ןניטנעהנגייא ןַא ןבירשעגנָא
 רענוֿפ .ןרָאֿפ וצ ןעמוק ,ביל םיא זיא טָאנ ביוא ,לָאז רע ,םימחר םיא ייב ךיז



 / ןעמענוצוצ טיירנענ רָאג ךיז ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד ,טרעקרַאֿפ ;ץעמ גנוטסעֿפ = |

 ,רסיק םעד טעװעטַארעג טָאה

 לא זיא ןטשריֿפ יד טימ ,ן ר טא עגידרעטַייװ יד ןיא = -
 , עק זיא רָאי ןט-1888 ןיא .תוחנה ףױא ןייג וצ ןעוועג טיינעג
 !עיגילער ַא טגיטעטשַאב טָאה סָאװ ,גרובסגיוא ןיא גַאטסכַײר רעד
 וצ ךיז ןרעקוצמוא ןרָאװעג הוושומ ןענַײז םידדצ עדייב :םולש
 עגידנעטשבלעז רעדעי ה'ד ,קירוצ רָאי גיסַיירד טימ ןעווענ זיא סָאװ ,ֿבצַמ
 -עג יז יװ ןכַאז-הנומא ןיא ךיז ןריֿפ וצ טכער סָאד ןעמוקַאב טָאה הכולמ
 / יד רָאנ ןעמוקַאב ןבָאה טכער עניָאד סָאד רעבָא .ניטיינ רַאֿפ טניֿפ
 - -סֿבַײר ןוֿפ רעדילנטימ יד ה"ד ,עירעפמיא רעד ןוֿפ רעדילג יערַאבלטיממוא,
 - ןוֿפ עינילער רעד ייב ךיז ןטלַאה טזומעג ןבָאה ןענַאטרעטנוא עלַא ;נַאט
 = :רעטרעוװ יד ןיא ןרָאװעג טקירדעגסוא סָאד זיא ןײטַאל ףיוא) רעשרעה רעײז
 1 אל עינילער סמעד א סנעמעוו --- ,,סט1ג 200410, ס1וגצ 1:611010*

 - -שטַײד ןיא .עירעפמיא סלרַאק ןוֿפ גנוטלַאפשעצ יד .97 8
 / ,ךַײוקנַארֿפ טימ המחלמ יד רָאנ ;ןרָאװעג ליטש ןֿפוא ַאזַא ףיוא זיא דנַאל
 - ןעגנַאנענ זיא ,םיכוסֿכִס עשטַייד יד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא זיִא סָאװ
 - עגיטֿכיװ יד קירוצ ןעמענוצוצ ןטלָאנעגּפָא טינ טָאה רסיק םעד .,רעטַײװ

 .-- ףמַאק ןיא ןרָאװעג ןנױצעגנַײרַא ךיוא זיא דנַאלגנע ,ךייא ןדנַאלרעדינ יד
 . רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה פיליֿפ ןוז סרסיק םעד סָאװ ,םעד ךרוד
 טא טָאה יז) .7111 ךירנעה ןוֿפ רעטכָאט ַא ,עירַאמ ןיגיניק רעשילגנע
 יז ;עשילױטַאק ענעבענעגרעביא ןַא ןעוועג זיא עירַאמ ,(1998--3
 2 -ןוֿפ ןוא עסעמ עשילױטַאק יד דנַאל ןצנַאג ןיא טלעטשענֿפױא קירוצ טָאה
 םנוֿפ הטילש רעכילטסַײג רעד רעטנוא דנַאל סָאד ןבענענרעטנוא ַײנדסָאד
 ריא רַאֿפ יװ ,סםנֿפױהרעטַײש יד ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה רעדיו ,טספױּפ
 ןעפנַארק ןרָאװעג טנערברַאֿפ ןענַייז רעקיטערעה םלַא :טַײצ םסרעטָאֿפ
 ,םזיטנַאטסעטָארּפ םנוֿפ רעגנעהנָא ערעדנַא ךָאנ ןוא

 + - רָאי 8 ,עטכעלש ַא רעעז ןעוועג זיא ענַאל עלעיצנַאניֿפ םלרַאק
 / רעד זיא סָאװ :תומחלמ טריֿפעג רעהֿפױא ןהָא ןוא טריגער רע טָאה
 / ץעשטַײד יד ַײב ּפָאק ןרעביא זיב תוֿבוח ןיא ןַײרַא זיא רע סָאװ ,שודיח

 .עשירֿפ ןעמוקַאב וצ ןוא יז ןגידירֿפַאב וצ ידכ .,ןריקנַאב עשינעילַאטיא ןוא :
 .ןוא עשידנעלרעדינ ענַײז ןוֿפ טלעג ןעיצסױרַא טזומעג רע טָאה ,תוָאוולַה
 -רָאנ טלָאצעג טינ טָאה עירעפמיא יד םורָאװ ,ןענַאטרעטנוא עשינַאּפש
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 ןוא טעטש יד ;ןסערּפ טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ןדנַאלרעדינ יד רָאנ ,טשינ = |
 -רעײטשרָאֿפ ַא ןעוועג זיא רנַאל ןיא ןוא ,תויכז ערעייז טַאהעג ןבָאה ןדננעג 2
 רעד ןגעוו גיניק ןטימ ןעמוקכרוד טנעלֿפ סָאװ ,ןטַאטשלַארענעג יד ,טֿפַאש יש
 ןיא ןענַאטשַאב הָסְנֹכַה-טּפױה יד זיא עינַאּפש ןיא .,ןלָאצּפָא יד ןוֿפ ךייה = |
 יז טנעלֿפ ןעמ ;םי טַײז רענעי ןוֿפ ןעמוקנָא ןנעלֿפ סָאװ ,ןטכַארֿפ .יד - ו

 -עג טָאה ןעמ ,ןֿפַאה ןיא ןעמוקנָא ןגעלֿפ יז רעדייא ךָאנ ןע'נוכשַמ'רַאֿפ
 טינ סָאד טָאה .ש לרַאק .םיזירק רערעווש ַא ןָא ךיז טקור סע זַא ,טריּפש
 זיא רע ,ןרָאװעג טֿכַאװשעגּפָא זיא עיגרענע ןַײז :ןגָארטרעביא טנָאקעג |

 טָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא ,הרוחש-הרָמ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא רעמ ןוא רעמ ץלַא
 ַא ןיא קעװַא זיא ןוא (רָאי ןט-1525 ןיא) ןָארט ןוֿפ טגָאועגּפָא ךיז רע - -

 ןייק טינ ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןלַאֿפעצ זיא השורי ןַײז .ריטסַאנָאמ ןשינַאפש
 -ַאטיא םעד ,ןדנַאלרעדינ יד ,עינַאּפש --- קלח-טפיוה םעד ,ןלייט עּכַײלג
 -טסע יד ;פיליֿפ ןוז ןַײז ןעמוקַאב טָאה -- טלעװ עַײנ יד ,ץיזַאב ןשינעיל

 ןעמ ןעמעו ,דנַאגידרעֿפ רעדורב ןַייז טנעשרַיעג טָאה ןטֿפַאשדנַאל עשֿבַײר = |
 ,דנַאלשטַײד ןיא רסיק ַא רַאֿפ ןבילקעגסיוא טָאה 2

 יװ ,טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה עינַאּפש ןוֿפ גיניק רעד
 טציטשעגרעטנוא םיא ןבָאה ןנָאלָאעט-ףױה עשינַאּפש יד ,טָארקנַאב ןכַאמ =
 יד ןריקנַאב יד טימ ןתַמודאשַמ רעד זַא ,םעד ףױא ןעוועג ךמוס ךיז ןוא 4
 ןיא טָאג ַײב ןָאק סָאװ ,ךַאז ַא ןעוועג ןָא בײהנָא ןוֿפ זיא רעמענרעֿבָאװ = | אפ
 יב ןעמענוצ ,לביב-יפ-לע ,נעמ גיניק רעד ;ןעניֿפעג טינ ןח ןייק ןגיוא יד: !
 עגידניז טימ טֿפַאשרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ןנעמרַאֿפ םעד ןריקנַאב יד = -
  -וצ לָאז ןעמ זַא ,לעֿפַאב ַא ןבעגענסױרַא עקַאט טָאה פיליֿפ ןקלעמ 8

 עינַאּפש ןוֿפ ס'האוולה-לעב ערעדנַא יד יב ןוא םרעגוֿפ יד יב ןעמענ =
 רע ;עינַאּפש ןיא ןוכשַמ ַא רַאֿפ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,תוסנכה עלַא | 0

 טַאהעג ןיוש ייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעבליז סָאד ןעמענוצ ןסייהעג וליֿפַא טָאה
 רעשיזױצנַארֿפ רעד טָאה דלַאב .תוֿבוח יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא טלָאצעגּפָא
 ,ןלָאצ טרעהענֿפױא ךיוא גיניק

 ןיא ,ױערבמַאקיָאטַאק ןיא) םולש ןסָאלשעג ןבָאה םידדצ עדייב
 טלַײא רע סָאװ ,טסואוועג טָאה גיניק רעשיזױצנַארֿפ רעד ,(רָאי ןט+9
 ןוטעג בייה ַא ךיױא ךיז טָאה דנַאל ןיא םיא ייב :םולש ןטימ .ױזַא  ךיז
 ,םזיטנַאטסעטָארּפ רעד

 ןרָאי רע-40 ןוא רע-20 יד .ןדרָא רעשיטיאוזעי רעד .28 8
 .םנייא .ךריק רעשילױטַאק רעד ןיא ןברוח ןוֿפ טַיײצ ַא ןענַייז ה"י ןט-16 ןוֿפ =

 סָאװ ,הלשממ עגיטסַייג יד ;ןדננעג ןוא רעדנעל ּפָא ןלַאֿפ ןרעדנַא ןכָאנ
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 - טשטילג ,טַײקֿכילטסַײנ רעד ַײב ןעוועג ןרָאי רעטרעדנוה ןוֿפ ךשמ ןיא זיא
 ,ןטַײב ענַאל יד ךיז טמענ ךילעמַאפ רָאנ .טנעה עריא ןוֿפ סױרַא ךיז
 -ַאב ַא ןָא ךיז טבייה עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל עשינַאמָאר עגידמורד יד ןיא
 עועיגילער יד ןכייהרעד וצ ןוא ןטיז יד ןבייה וצ טבערטש סָאװ ,גנונעוו
 טינ טָאה יז רָאנ ,עיצַאמרָאֿפער ןימ ַא ןעועג ךיוא זיא סָאד .תונָׂשה
 ןטלַא ןצנַאג םעד ןוא םיור ןוֿפ טֿפַאשרעהרעביײא עגידרעירֿפ , יד ןכָארבעג
 רעד ןנעק טדנעװעג ןעװעג זיא יז ,טרעקרַאֿפ ;ךריק רעד ןוֿפ רדֵס
 -שילױטַאק ןוֿפ ןסַײרּפָא טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןנעק ,ייתוסרוקיּפַא;
 ןעמונעגנָא ךָאנ עיצַאמרָאֿפער עשילױטַאק עגיזָאד יד טָאה ייברעד .טַײק
 יד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,גנורעלקֿפױא רעַײנ רעד ןוֿפ גנענ עלַא
 טַײקגיטעט רעד ןיא ןניוא יד ןיא סָאד ךיז טֿפרַאװ טפיוהרעד ,ןטסינַאמוה
 - רעדָא ,ןטיאוזעי יד ןוֿפ ןדרָא ךיז טֿפור סָאװ ,טֿפַאשרעּפרעק רעַײנ רעד ןוֿפ
 ,יטֿפַאשלעזעג סעסוועי,

 ןבָאה סָאװ ,רעינַאּפש עכילטע ןעוועג ןענַײז ןדרָא םנוֿפ רעדנירג יד
 יז ןשיוװוצ .זירַאפ ןיא ה"י ןט-16 ןוֿפ ןרָאי רעגיסַיירד יד ןיא טנרעלעג ךיז
 ןיא דנואו ַא ךרוד .ַאלָאיֵָאל םויצַאנגיא רעטיר רעד ןעוועג זיא
 ןיא .המחלמ ףיוא רעטַײװ ןייג וצ טַײקֿבילגעמ יד ןרױלרַאֿפ רע טָאה םוֿפ
 עניטסעלַאפ ןייק ןײגקעװַא טלָאװעג םירבח ענַייז ןוא ַאלָאיָאל ןבָאה בײהנָא
 ןעמוקעג יז ןענַײז זַײװכעלסיב רָאנ .גוצ-ץיירק ַא וצ םַײנַארעביא ןֿפור ןוא
 זַא ןוא ,רעטנעהענ זיא ךריק רעד ןוֿפ אנוש-טפיוה רעד זַא ,סולשַאב םוצ
 ןעמָאנ ַא ךיז ןבָאה יז יו ,יטֿפַאשנלָאֿפעג סעסוזעי , ןוֿפ עיגרענע-טפיוה יד
 -נַאטסעטָארּפ רענידנסקַאװ רעד ןנעקטנַא ןוט רעק ַא ןעמ ףרַאד ,ןבענעג
 .ד1/ םולװַאּפ טספיופ םוצ טדנעוועג ךיז ןבָאה ייז ,תוסרוקיפא רעשיט
 רעד .ןדרָא-סֿפמַאק םעַינ רעייז ןענעקרענָא לָאז רע ,השקב ַא טימ
 ,טגײלעגרָאֿפ יז ןבָאה ןַאד ;העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה טספיופ
 יד ןגעק טַײקמַאזכרָאהעג) םיִרָדנ עשיֿכַאנָאמ עגידרעירֿפ ירד יד וצ זַא
 ןטרעֿפ ַא ךָאנ ןבענוצ ןעמ לָאז (תועינצ ןוא טַײקמערָא ,עטשרעבייא
 ,ןסייה טעװ טספיופ רעד סָאװ ,גנידצלַא ןליֿפרע לעװ ךיא,, :ןושָלה-הָזב
 ,רעקיטערעה ןוא רענידנצענ ,ןקרעט יד וצ ,דנַאל ןדעי ןיא ןייג לעװ ךיא !

 .'ןױל ןהָא ןוא םיאנת ןהָא ,תונעַט םוש ןהָא ,ןקיש טינ לָאז רע ןיהואוו
 ןיא זיא רע .רָאי ןט-1540 ןיא ןרָאװעג טעדנירנעג זיא ןדרָא רעד

 רעדילגטימ יד ןוֿפ ,םנדרָא עטלַא יד ףיוא ןעוועג ךילנע טינ םיטָרּפ ךס ַא
 רעד ןוֿפ טדײשעגּפָא ,םיריזנ יו ןבעל ןלָאז יז ,טרעדָאֿפעג טינ ןעמ טָאה
 ןשימנַײרַא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןיינמוא טֿפרַאדעג ןבָאה יז ,אבודא ,טלעוו
 םָאװ ,סעלעטש עלַא ןעמענרַאֿפ ,ןעגנואיצַאב עכילשטנעמ עלַא ןיא ךיז



 47 - ,ןטיאוזעי יד

 טינ יז ןבָאה רעבירעד ;טעברַא רעֿכילטֿפַאשלעועג וצ טירטוצ ַא ןבעג
 רעד ןוֿפ ךַאז ןייא רעבָא .םישובלמ עשיכַאנָאמ עלעיצעפס ןייק ןגָארטעג
 -רַאֿפ ךָאנ ןוא טיהעגֿפױא ןטיאוועי יד ןבָאה קיטקַארּפ רעשיריטסַאנָאמ
 ;ףמַאק ןכילנעט רעייז ןיא ןעוועג גיטיינ יז זיא סָאד לַײװ ,וליֿפַא טקרַאטש
 ,תונעַמו-תונעַט םוש ןהָא ןרעטלע םעד טנלָאֿפ רערעגניי רעד ,ןילפיצסיד יד
 ןיא ויא רענעבעגעגרעטנוא רעד ;ןַאמטפיוה ןַייז טגלָאֿפ דילגטימ רעדעי
 רעטױט ַא יװ טקנופ , ,גַײצעג ַא יו רעמ טינ רעריֿפנָא םנוֿפ טנַאה
 : ,'ירעפרעק

 -גייא ענַייז ןוֿפ ןליוו ןרעביא ןַאריט-השעמ טֿפַאשעג טָאה ןדרָא רעד
 -קרעמֿפױא ךיז ןעמ טגעלֿפ טַייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא .רעדילנטימ עגיצ
 זיא םע טעברַא רעסָאװ וצ רעוװ ,טסַאּפ סע סָאװ וצ רע ,ןקוקנַײא םַאז

 - ,טַײקגידוועבערטש ןַײז ןעלקיװטנַא וצ ןהעועג ןעמ טָאה ןרעדעי ןיא ,לגוסמ -
 ןשיטיאוזעי ןיא ןעיצנַײרַא טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טַײלעגנוי יד .עיגרענע ןַײז
 יז טָאה ןעמ ;(םידימלת) !ןציװָאנ , ןטשרע םוצ ןרָאװעג ןענַײז .,ןדרָא
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ייז טרעדנוזעגּפָא ןוא טַאנרעטניא ןַא ןיא טצעזעגנַירַא
 עלַא ,עטױט ןנעוו יװ ,ןדייר טזומעג יז ןבָאה ןרעטלע ענייז ןנעוו ;טלעװ
 ןעמ טנעלֿפ עטסגיאעֿפ יד .חינשמ רעד טנעיילעג טָאה ערעייז ווירב
 ןרעהרַאֿפ הרדָס ַא ךָאנ .,(ןטנעדוטס) ןטסַאלָאכס לַלֹכ םניא ןריֿפרעבירַא
 -טימ) ןרָאטוידַאָאק עכילטסַייג רַאֿפ ןכַאמ יז ןעמ טגעלֿפ ןעגנוֿבורפ ןוא
 ערעֿכעה יד ןוֿפ רערעל ןוא ןרָאטקער ןעמענ ןעמ טנעלֿפ יז ןוֿפ ;(רעֿפלעה
 ןיא טעברַא ןעניֿפעג ןעמ טגעלֿפ עטריטנעלַאט רענינייוו יד רַאֿפ ,,ןלוש
 ,תובָדנ ןלײטרַאֿפ םַייב ,ןדרָא ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ ןוא טַײקשיטַאבעלַאב רעד

 ,הלוגסיידיחי ,לָאצ עניילק ַא רָאנ ןוא .עקנַארק םורַא ןײגמורַא םִַײב -
 ןגנערטש ַא ךָאנ ,ןעוטֿפױא ערעווש ךָאנ ,טסניד ןגנַאל ַא ךָאנ ןנעלֿפ
 ןרעוו וצ ןַייז הכוז ,גנוריֿפֿפױא רעייז ןוא ןעננואױשנָא ערעייז ןוֿפ לָארטנָאק
 יד ,ןדרָא םנוֿפ גנַאר רעטסכעה רעד ןעוועג יא סָאד .?ןרָאסעֿפָארּפ,
 ןעמיטשַאב טגעלֿפ ױרָאסעֿפָארּפ,, יד ,ענַײז רעדילגטימ עטגיטכערַאבלוֿפ
 ,ףעש רעטשרעבייא ןַײז ה"ד ,ןדרָא ןוֿפ לַארענעג רעד .ײלַארענעג,, רעד
 טרעדָאֿפ ןוא סעלעטש עלַא ףױא טצעז רע םיױר ןיא ןציז וצ ֿבױחמ זיא
 ךיז ַײב טָאה רע ,ןובשָחודןיד ןעיונעג ַא ןדרָא םנוֿפ עטמַאַאב עלַא ַײב
 ןטימ יצ ןייא ךרוד ;ןדרָא ןוֿפ רעמענלײטנַייא עלַא ןוֿפ רעטסייר ןלוֿפ ַא
 רָאנ .,ןדרָא ןוֿפ דילנטימ ןטסניטֿכװ םעד טשיניוצ ןכַאמ רע ןָאק רעדעֿפ
 החָנשֹה רעגידרעהֿפױאנהָא רעד ךרוד ןדנובעג רע זיא טַײצ רעבלעזרעד ןיא
 רעד ,םיא ןבעל ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןדרָא ןוֿפ עטמַאַאב-רעבייא עכילטע ןוֿפ
 רעד טימ ןעננורדעגכרודַא זיא ןטנוא זיב ןביוא ןוֿפ ןדרָא רעצנַאג
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 - ןוֿפ ןוא שוַאנָאיּפש םענײמעגלַא ןוֿפ ,יורטוצמוא ןגיטַיזננעג ןוֿפ םעטסיס
 ,הריסמ

 -עג ןטיאוועי יד ןבָאה לכ-םדוק .ףמַאק ןיא ןטיאוזעי יד .29 ?/
 . ףעדנעל עשינַאמָאר עגידמורד יד ףיוא טַײקמַאזקרעמֿפױא רעייז טדנעוו
  רעעז .ןדרָא ןוֿפ רעוט עטסנבעגעגרעביא יד ןעמוקעג ןענַיײז ןענַאד ןוֿפ
 יש . ןיא טַײקגיטעט-ןרענָאיסימ רעד ןוֿפ ןטלַאהעג ןטיאוזעי יד ןבָאה קרַאטש
 יי .טנדרָאעגנַײא יז ןבָאה ךיוא ;טלעװ רעַײנ רעד ןוֿפ רעדנעל עסיורג יד
 - יב (עידניא ןיא) ַאָאנ ןוֿפ ,לדנַאה ןשילַאנוטרָאּפ ןוֿפ דנגעג םניא סעיסימ
 - -ףמַאק ערעֿבילרעֿפעג ףיוא ןבענעג זָאל ַא ךיז יז ןבָאה ךָאנרעד .,ןַאּפַאי
 ןעוועג זיא ץלַא רַאֿפ רעניטכיוו ,דנַאלשטַיד ןוא ךַײרקנַארֿפ ןייק ,רעצעלפ
 םנוֿפ גנואיצרע יד טנעה ערעייז ןיא ןעמוקַאבוצנַירַא --- ןטיאוזעי יד יב
 -רעביא ןַײז ןלָאז סָאװ ,רעוט ןימ םעַיינ ַא ןעװעדָאהוצֿפױא ,רוד ןגנוי
 - -ךייר ןיא טנוװַאהַאב ןענייז סָאװ ,עטעדליבעג ,שֿפנְו-ֿבלב ךריק רעד ןבעגעג
 / .שיױעטסַײמ ןבָאה ןטיאוזעי יד .ןבַיײרש ןיא - ,םיחוכיוו ןריֿפ ןיא ,טסנוק
 . ןוֿפ ךשמ ןיא .ןדָאטעמ-סגנואיצרע עשיטסינַאמוה עַײנ יד ןעמונענרעביא
 /  -ַארעּפ עטסעב יד קֿפֶס םוש ילב ןעוועג יז ןענַייז רָאי טרעדנוהייווצ עמוג
 -  טלײטעגנַײא .ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענַײז ייז .עּפָארײא ןיא ןנָאג
 - / ןבָאה יײז ,ןסַאלק ןיא םידימלת ערעגניי ןוא ערעטלע ןוֿפ עסַאמ עסיורנ יד
 1 - ,עֿבילדנעטשרַאֿפ טימ רעליש יד ןריסערעטניארַאֿפ וצ ױזַא יו טסואוועג
 2 םוצ טקוקעגוצ ךיז ןבָאה יז ;ןעגנורעלקרעד עטנַאסערעטניא ןוא עטושַּפ

 ."טנַא וצ טבערטשעג ןוא ןגיצנייא רעדעי ןוֿפ ןטנעלַאט יד וצ ןוא טסונ :
 ךיז לָאז דימלת רעדעי זַא ,ןהעזעג ןבָאה יז ;ןטַײקניאעֿפ סנרעדעי ןעלקיוו
 עלוש יד ןכַאמ וצ ןעלטימ יד ןוֿפ םנייא ,רֿבח ןַײז ןגָאירעבירַא ןסַײלֿפ
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט יד ןעוועג ןענַייז טנַאסערעטניא
 ,ןלוש ערעייז ןיא ןענעדרָאנײא ןעמונענ

 - ךריק רעד ןעניד :ליצ ןייא ןוֿפ רָאנ טסואוועג ןבָאה ןטיאוזעי וד
 יד ןגעק זַא ,(ךיוא ױזַא ןוטעג עקַאט ןוא) ןטלַאהעג ייז ןבָאה רעבירעד
 רעוו סנייא ץלַא ,ןעלטימ עלַא טימ ןֿפמעק ןעמ ףרַאד ךריק רעד ןוֿפ דנַיֿפ
 ַא ,טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ סַאלק רעצנַאג ַא ,דיחָי ַא :ןַייז טינ לָאז סָאד
 ,ןֿפױה-רעשרעה יד ןיא ןעננירדוצנַירַא טבערטשעג ןבָאה ייז ,גנורינער
 ןנעק רעשרעה םעד ןצײרוצֿפױא ךַאו-הווצִמ ַא ןעוועג יז ַײב זיא סע ןוא
 ײז ךיז טָאה רעמָאט :טרעקרַאֿפ ןוא .ןענַאטרעטנוא עשיסרוקיפַא ענַייז
 רעדָא תוסרוקיּפַא רעד וצ הטונ זיא ןײלַא רעשרעה רעד זַא ,טכודענסיוא
 ןעוועג זיא ןַאד -- ערעל עשלַאֿפ יד ןטײרּפשרַאֿפ טזָאל ןוא ךַאװש זיא רע
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 ןעמ ,רעמ ךָאנ .דנַאטשֿפױא ןַא םיא ןנעק ןבײהוצֿפױא ךַאז-הווצמ ַא
 ,םענייא ה"ד ,יײןַאריט, ַא ןטייט .רעדרעמ ַא םיא ףױא ןקיש וליֿפַא טגעלֿפ -
 זיא סָאד -- ךריק רעד ןוֿפ ןטֿפיױשרָאֿפ יד ףיוא ןעוועג רֿבוע טָאה סָאװ =

 ,טֿפַאש'הרוֿבנ עסיורג ַא ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,דניז ןייק טינ

 אֿפונ םוטנטספיופ סָאד .עילַאטיא ןיא עיצקַאער יד .30 8
 .ךזז סולװַאּפ טספיופ .םרָאֿפער רעשילױטַאק רעד קנַאדַא ןטיבעג ךיז טָאה
 .8 ןענָאעל ףיױא ךילנע גנודליב ןַײז טול ןעוועג זיא (1849--1534)

 וצ ניטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג רע טָאה םזיטנַאטסעטָארפ ןוֿפ תונוחצנ יד בילוצ = -
 .רעננעהנָא טימ טלגנירענמורַא ךיז טָאה רע ןוא ,געװ םעַײנ ַא טימ ןיינ = |
 ענ גערֿפ ַא טספיופ רעד טָאה לָאמניא ,םנדרָא עכילטסַיינ עַײנ יד ןוֿפ =

 ןַײז טיול ,ןָאק ןעמ לטימ ַא רַאֿפ סָאװ טימ ,עֿפַארַאק לַאנידרַאק םִייב ןוט - 
 רָאנ ןַארַאֿפ , :ןעװעג זיא הֿבושת יד .תוסרוקיּפַא יד ןטָארסױא ,גנוניימ -
 י"יעיציזיווקניא עגיד'תונָמחרבמוא ןַא -- לטימ ןייא 6

 - ןטלַאהעג גנַאל ןיוש טָאה רענַאקינימָאד יד ןוֿפ טכירעג רעטלַא רעד
 - ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא זיא סָאװ ,עיציזיווקניא עשינַאפש יד  ,ןלַאֿפ ןיא -
 טספיופ רעד .טכַאמ רעכילניניק רעד טנידעג טָאה ,טַיצ םדנַאנידרעֿפ ןיא |
 ריא ןוֿפ שארב ;עיציזיווקניא ענײמעגלַא עַײנ ַא ןֿפַאש וצ ןטָארטענוצ זיא-
 רעטעפש זיא סָאװ) ןעֿפַארַאק לַאנידרַאק םעד טלעטשענקעװַא רע טָאה-

 - ךיז טָאה לַאנידרַאק רעד .,(.10 סולװַאּפ ןעמָאנ ןרעטנוא טספיופ ןרָאװעג
 טיירגעגנָא ,בוטש-רעהרַאֿפ ַא טנדרָאעגנַייא ןײלַא ,ןינע םוצ ןעמונעג דלַאב-

 טספיופ טָאה ךיוא .גַייצעג-סגנוגינַייּפ ערעדנַא עלַא ןוא רעסעלש ,ןטייק
 יד ןניליטרַאֿפ וצ ידכ ,רוזנעצ עכילטסַיײג ַא טנדרָאעגנַײא .17 סולוװַאּפ-
 ןוֿפ עיגעלָאק רעדנוזַאב ַא .ךריק רעד רַאֿפ ךילדעש ןענַייז סָאװ ,רעּכיב -
 ,ונ8064 11טציסעטצמ ץניסמנט1?סניגצמ'* םעד ןלעטשֿפױנוצ טגעלֿפ עֿבילטסַײג -

 קילױטַאק רעמורֿפ ןייק סָאװ ,רעכיב עטרעװרַאֿפ יד ןוֿפ המישר יד ה"ד -
 ,ןַײרַא טנַאה ןיא ןעמענ טינ רָאט

 ןוֿפ ןוא םיור ןוֿפ ןהעזסיוא םצע סָאד .םוטנטספיופ סָאד .91 8
 ןציטש טרעהעגֿפױא ןבָאה ןטסּפיופ יד ,ןטיבעג ךיז טָאה ףיוה ןכילטספיופ = -
 זָמָר ַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,טסנוק עני טסולסנבעל עכילטלעוו יד = |
 -עג רעטצעל רעד,, :דליב סָאלעשזדנַא לעקימ ףיוא  .יירענידגצעג ףיוא = |

 ןוֿפ ןרוגיֿפ עטעקַאנ יד רעדיילק טימ ןלָאמַאב ןסייהעג ןעמ טָאה יטֿכיר
 (1590--1588) .ׁש סוטסקיס טספיפ רעד ,עגילייה יד ןוא ןסוטסירק
 קעװַא ןענַייז ייז ןוא ,ןטסינַאמוה ןוא רעלטסניק ךס ַא ןבירטרַאֿפ טָאה
 עגירנצנעלג טרעװרַאֿפ טָאה רע ;קילג רעייז ןכוז ןפלַא טַייז רענעי ףיוא
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 - עניױָאד יד .ןטַאלערפ יד ןוֿפ ןדַארַאקסַאמ ,ןנעיעג ,םיֿבוט-םוי ןוא ןטעקנַאב
 רעד .עילַאטיא ןיא גנורעלקֿפױא רעד ּפַאלק ןרעווש ַא ןבענעג ןבָאה םיוניש
 סָאװ ,סָאד טגידנערעד טָאה טַײקמורֿפ רעטרעטסניֿפרַאֿפ רעד ןוֿפ ןוחָצנ
 ןוֿפ ףוס ןוֿפ .ןביוהעגנָא ןבָאה תונוברוח ןוא ןקילגמוא עטסנינייווסיוא יד
 -עילַאטיא רעד ףיוא תומָחלמ טריֿפעג רעדנעלסיוא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט8
 סָאד יו ,תורצוא-טסנוק עריא טכַאמעג טשיניוצ ןוא טריבַארעג ,דרע רעשינ
 - ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג ויא םיור תעשב ,רָאי ןט-1827 ןיא ןהעשעג זיא
 טָאה ןַאלימ ןוא לָאּפַאענ ןיא הֹלָׁשממ עשינַאּפש יד .,(8 8 העז) .ץ לרַאק
 רעד טָאטשנָא .עילַאטיא ץנַאג ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ םוצ ףוס ַא טכַאמעג
 -השורי יד טעװעדנוֿפעגנַיא גיטליגדנע ךיז טָאה קילבופער רעניטנערָאלֿפ
 .עינַאּפש ףױא טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ס'ישטידעמ יד ןוֿפ ײנַאריט
 רַאֿפ ןטלַאהַאב טזומענ ךיז ןבָאה גנוֿפַאש עַײרֿפ יד ,קנַאדעג רעַײרֿפ רעד
 תושר ריא ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,עיציזיווקניא רעגידנרעטשינ רעד
 ,םירסומ עגיליװַײרֿפ לסיב שפיה ַא

 יז ,ןטספיופ יד יב טרעדָאֿפעג ןעמ טָאה עיצַאמרָאֿפער בײהנָא םוצ
 סָאד ןבָאה יז ;ךריק יד ןרימרָאֿפער וצ ףיוא ליצנָאק ַא ןֿפורֿפױנוצ ןלָאז !

 -ַאק יד טָאה טציא .,ךַאז יד ןגױצעגּפָא קַר ןוא טלָאװעג טינ ןֿפוא-םושב
 םוצ ךיז ןדנעוו וצ טַײקכילגעמ ַא יז ןבעגעג גנובעלּפָא-קירוצ עשיליוט
 ,תּוחָנה ןכַאמ וצ ףיוא טינ ןייג וצ ןעמוקעג יז ןענַייז דנוצַא רָאנ ;ליצנָאק
 רעטנעדירט םנוֿפ ןעגנוציז יד .טכַאמ רעייז ןגיטסעֿפרַאֿפ וצ ידכ רָאנ
 -ענ ןבָאה (רָאי ןט-1246 ןיא ,ןטַײצ .ש לרַאק ןיא ןביוהעגנָא) ליצנָאק
 רעד ףיוא .תוקָסֿפה טכַאמעג ןעמ טָאה לָאמ ירד ;גנַאלנרָאי טרעיוד
 -ענ טינ ןיוש ןטנַאטסעטָארּפ יד ןעמ טָאה (1863---1860) עיסעס רעטצעל
 ןלעטשנַייא ןגעוו רָאנ ,ןרימרָאֿפער ןנעװ טינ ןעגנַאגעג ןיוש זיא סע :ןֿפור
 ענַארֿפ רעד ןיא .ךריק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ תודוסי עכילרעדנערַאֿפמוא
 ערַאבטַיירטש עטסקע יד ןעוועג חַצנמ ליצנָאק ןֿפױא טָאה ערעל רעד ןגעוו
 טַײז רענעי ןוֿפ ןשטנעמ ה"ד) רענַאטנָאמ ַארטלוא יד ןוֿפ גנוטכיר
 יד ,ןפלַא יד ןוֿפ ןוֿפצ ןֿפױא ,טנעדירט ןיא ןֿפורעג ןעמ טָאה ױזַא :גרעב
 יד ןענַאטשעג ןענַײז גנוטכיר רעד ןוֿפ שארב ,(ןטַאגעלעד עשינעילַאטיא
 ,ןיינ טלָאװעג טינ החנה רעטסדנימ רעד ףיוא וליֿפַא ןבָאה ייז ,ןטיאוזעי
 -רעטַײל רעד) 'םוירָאטַאגרופ , ןיא ןביילג לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפעג ןבָאה יז
 ,םירוסי ךרוד טרעטַיילעג ןרעװ ןשטנעמ יד ןוֿפ תֹומָׁשֹנ יד ואוו ,דנַארב
 יד וצ ןקוב ךיז לָאז ןעמ ,(ןדעדךג ןיא ןײגוצנַירַא הכוז ןענַייז ייז רעדייא
 םוש ןייק ןזָאלרעד טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ;רעטומסטָאנ וצ ןוא עגילייה
 ןטֿפירש עגילייה יד ןשטַייטסױא זַא ,ןטלַאהעג ןוא לביב רעד ןוֿפ קיטירק
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 51 : ּי : .ןיװלַאק :

 ןוא ןגיצנייא ןרַאֿפ טספיופ םעד טרעלקרעד ןבָאה ייז .ךריק יד רָאנ נעמ
 ,ןגַארֿפ עכילכריק עלַא ןיא קסופ ןטסֿפעה

 ךיז טָאה ,םזיצילױטַאק רעד יװ טקנופ .םויניולַאק רעד .89 8
 / .רעגייטש-המחלמ ןֿפױא טיובעגרעביא ךיוא םזיטנַאטסעטָארפ רעד

 ןיב 1509) ןיװלַאק ןעוועג זיא גנוטֿכיר רעַײנ רעד ןוֿפ רעדנירג רעד
 לַייװ ,זייַאפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא סָאװ ,רעטנרעלעג רעשיזױצנַארֿפ ַא 4
 רעגידיירפ ןרָאװעג זיא רע .תוסרוקיפַא ןיא ןעוועג דשוח םיא טָאה ןעמ
 טננַאלַאב טָאטש יד טָאה לעמרָאֿפ .(רָאי ןט-1986 ןיא) עווענעשז ןיא

 סע ואוו ,עירָאטירעט רעניילק ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,עירעפמיא רעד וצ :
 ןדנַאלרעדינ יד ןוא דנַאלשטַײד ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןגעוו יד ףיונוצ ךיז ןעייג =!
 רעוװענעשז רעד ןוֿפ סױרַא טייג ענָאר יד ואוו ,טרָא ןֿפױא) עילַאטיא ןייק --

 ןוא ,ןסירעגרעביא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא דנובנעמַאזװצ דעד הָאנ  .(ערעזָא -
 ערעדנַא יד יװ טקנופ ,גידנעטשבלעז ,טֿפור ןעמ סָאװ ,ןעוועג זיא טָאטש יד }. 

 עגַאל רעגיצניג ריא ךרוד זיא עווענעשז ,ןפלַא עטסלטימ יד ןיא טעטש = }
 ץנַאג רַאֿפ רטנעציסלדנַאה רעגיטכיוו .ַא טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא ןרָאװעג
 ךָאנ ויא םע ןוא ,ןדירי עסיורג ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ טרָאד ;עּפָאריײאלטימ

 ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה טָאטש יד .עשזריב עסיורג ַא רעטעּפש ןבילבעג = |
 ןפַאכרַאֿפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עיָאװַאס ןוֿפ ןגָאצרעה יד טימ ףמַאק ַא - 

 ןרעיױט עדייב טנעה ערעייז ןיא ןגיניײארַאֿפ ןוא ץַאלּפ-סלדנַאה ןכַייר םעד = }
 עציטש ןכוז טוומעג טָאה עווענעשז .,ןעגנַאנכרוד-ןפלַא עניטכיוו יד ןוֿפ -.-

 רעבירעד .ןרעב טָאטש רעקרַאטש רעד ייב טפיוהרעד ,רעצייווש יד יב -
 םעד ,עטעדניברַאֿפ עריא ןוֿפ הנומא יד ןעמעננָא טזומעג עווענעשז טָאה
 עשילױטַאק ןיֿפ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא יז שטָאכ ,םויטנַאטסעטָארּפ

 | ,רעדנענ -

 ?עטסיס רעטנרעלעג ַא זיא רע ;קיטסימ ןוֿפ טַייװ ןעוועג זיא ןיװלַאק
 רעּכילטסירק רעד וצ זַײװנָא , :קרעװ ןַײיז ןיא ,ןרקַח ַא ןוא רעקיטַאמ
 עַײנ יו ןטנַאטסעטָארּפ יד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד קעװַא רע טלעטש ייהנומא

 :שילױטַאק יד .,רָאה ַא ףױא וליֿפַא ןטַייב טינ רָאט ןעמ סָאװ ,םעמגָאד !
 טָאג ןיא טסעגרַאֿפ יז :יירענידנצענ ן'מ ַא ךיוא ןגיוא םניװלַאק ןיא זיא טַײק
 ליו ןיװלַאק טַײקסױרג סנעמעוו ,טָאג רענעי רָאנ ,רעניד ענַיז בילוצ

 רעטנזיוט טגיליטרַאֿפ סָאװ ,רטונו םקונ ַא זיא סָאד -- ןלעטשֿפױא קירוצ |
 םעד רַאֿפ ךָאנ טנקסַּפעגּפָא זיא סולשַאב םטָאג .,םירֿפוכ ןוא םיִעָׁשֹר
 יד ןוֿפ תומשנ יד ;ןטַיײברעביא טינ ךיז טוָאל ןוא ןרעוו-ןריובעג סנשטנעמ
 יד ,תומשנ עגידניז יד ןוֿפ טרעדנוװעגּפָא הליחתכל ןיוש ןענַייז םיקידצ
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 - .ךריק סגיױװלַאק 0 : =

 . ךרוד ןליװ ןַײז רע טוט טֿפָא ,ןליוו סטָאג ןוֿפ גַיצעג ַא ןענַײז ןשטנעמ
 יד ןוֿפ קַסֹפ םעד טינ טרעגנירגרַאֿפ סָאד רָאנ ;םיעשר ןוֿפ טנעה יד
 ,ננומיטשַאבסיורָאֿפ רעד ןנעוו ערעל סניװלַאק זיא סָאד טָא .םיעשר

 תודָּמ עננערטש טרעדָאֿפעג ןכָאה ןרָאטסַאפ ערעדנַא יד ןוא ןיװלַאק
 טָאר רעשיטָאטש רעווענעשז רעד ןיא ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא יו טַייקליטש ןוא
 -עשטעג ךיז טָאה סָאװ ,רעגריב יד רעביא החָנשה ַא טלעטשעגנייא טָאה
 צי .העד טָאהעג טָאה טכױֿפױא עטסכעה יד .טַײקנינײלק רעדיװטעי וצ טעפ
 -  עּכילטסַײנ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיר ָאטסיסנָאק רעד ןוֿפ טכירעג
 /  "רַאֿפ ינימ עלַא ןרָאװעג טרעװרַאֿפ ןענַײז סע .עטסטלעיטָאטש ןוֿפ ןוא
 /  ,סעירעטסימ וליֿפַא ;ןליפש עכילטֿפַאשלעזעג ,ץנעט ,גנַאזעג :ןעגנולַייװ

: 

 | ,ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ ךיוא ןעגַײז ,ןבעל ןשילביב ןוֿפ רעדליב עשיטַאמַארד
 /  ןבָאה ןרָאטסַאפ רעוװענעשז יד .ןגינעגרַאֿפ רענירעביא ןַא זיא סָאד לַײװ
 - ,ףָארטש עֿכילטסַײנ יד ;םרָח ןֿפילֿכריק ןטלַא םעד טלעטשעגנַייא רעדיוו
 וצ ןעגנערב טנָאקעג טָאה ,ןגײלֿפױרַא טנעלֿפ עירָאטסיסנָאק יד סָאװ
 ,ליטרוא-טיוט ַא וצ וליֿפַא ןוא שוריג וצ ,הסיֿפּת

 ןעוועג ץנַארעלָאטמוא ריא טול זיא עווענעשז ןיא ךריק סניװלַאק
 רעד ףיוא זיא רָאי ןט-1823 ןיא ,רעשיליטַאק רעד וצ ןכילנעג ןצנַאגניא
 /  ןרָאװענ טריטסערַא ,עווענעשז ןוֿפ טַײװ טינ ,עירָאטירעט רעשיזױצנַארֿפ
 ! ןוֿפ רבַחֹמ רעד ןעוװעג ויא סָאד .טעוװרעס רעטנרעלעג רעשינַאּפש רעד
 / ןעװעג זיא סע ואוו ,ייםוטנטסירק ןוֿפ גנולעטשֿפױארעדיװ יד , :קרעװ ַא
 . ןוֿפ ןיא ןיװלַאק .טָאג ןוֿפ טַײקניאַײרד רעד ןגעוו ערעל יד ןֿפרָאװעגּפָא
 .  ,ווירב סטעוװרעס טַאהעג טָאה רע ;ןטעװרעס טימ טנעקַאב ןעוועג רעירֿפ
 /  םעַײנ ַא יװ עיציזיווקניא רעשיזױצנַארֿפ רעד טלעטשעגוצ סָאד רע טָאה
 / ןבעגעגנַײא ןגעװטסעדנוֿפ ךיז טָאה ןטעוורעס ,לַאירעטַאמ-סגנוגידלושַאב
 . יא ךיז ןטלַאהַאב טֿבורֿפעג טָאה רע ןוא ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ
 .  םיא ןסײהעג ,ןומה םניא טנעקרעד םיא טָאה ןיװלַאק רָאנ ;עוװענעשז
 . "עשו רעד .גנוגירלושַאב רעד טימ סױרַא זיא ןיײלַא ןיװלַאק ןוא ,ןריטסערַא
 . ןעמ ,הקושת סיורג טימ ןינע םוצ ןעמונעג ךיז טָאה טָאר-טָאטש רעווענ
 . ןוא ,ןנָאלָאעט עשיטנַאטסעטָארּפ רעצייווש ֿבור סָאד טנערֿפעגסױא טָאה
 /  -רעטַײש ןֿפױא ןטעוורעס ןענערברַאֿפ :ןידיקַסּפ רעד סױרַא זיא ךָאנרעד
 ,ןֿפױה

 טָאה רָאי ןט-1540 ןכָאנ .ןֿבריק יד ןוֿפ ףמַאק רעד .33 8
 יו ,םיִנָּפ רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג ןיוש עפָאריײא ןיא ןבעל עזעיגילער סָאד
 .ןעמרָאֿפער ףיױא טכירעג ךיז ןבָאה עלַא ןעוו ,רעירֿפ רָאי גיצנַאװצ טימ
 ,םיאנוש-םַד ייווצ רערעדנַא רעד ןנעקטנַא ענייא ןענַאטשעג ןענַייז רעטציא
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 -פָא טלָאװעג טינ טירט ןייא ףוא וליֿפַא טָאה ענייק סָאװ ,ןֿכריק ייווצ =.
 ץוחַא ךָאנ ןענַײז ןטנַאטסעטָארּפ יד רָאנ .סעיציזָאּפ עריא ןוֿפ ןטערט = -

 טנינײארַאֿפ ךיז ןבָאה רענַאילנניוװצ יד :ןעייווצ ןיא ןטלַאפשעצ ןעוועג םעד
 -רָאֿפער רעדָא ,ןט ַאמ רָא ֿפע ר ןעמָאנ ןרעטנוא ןוא ,ןטסיניװלַאק יד טימ
 האנש יד .רענַארעטול יד ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז יז ןבָאה ,ךריק עטרימ

 ,םיורג ױזַא טקנופ ןעוועג זיא ןעײטרַאּפ עשיטנַאטסעטָארפ עדייב יד ןשיוצ = }
 ךיז טָאה הטיש עשרעטול יד ,ןקילױטַאק ןוא ןטנַאטסעטָארּפ ןשיווצ יו

 -ֵנָא ןוֿפ טעװעדנוֿפעגנַײא ךיז טָאה יז ואוו ,ןדנגעג ענעי ןיא טיהעגֿפױא -
 ןשינרענע ןַא ןריֿפ ןעמונעג ןבָאה ןטסיניװלַאק יד ,טרעקרַאֿפ ,ןָא בייה
 ןיא ןגידיירפ רעייז טימ טדנעוועג ךיז ןבָאה ןוא םוטנטסּפיופ ןטימ ףמַאק

 -קנַארֿפ) ןעוועג טינ םרָאֿפער ןייק רָאג רעדָא זיא'ס ואוו ,רעדנעל עכלעזַא = |
 ןייטש ןבילבעג זיא םרָאֿפער יד ואװ רעדָא (דנַאלטָאש ,ןדנַאלרעדינ ,ךַײר =;

 ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עווענעשז ןיא .(דנַאלגנע) געװ ןבלַאה ןֿפױא =
 םוטעמוא ךיז טָאה םוטרעמול סָאד ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ .רעניריירפ ןוא עטנרעלעג עשיטסיניװלַאק טיירגענוצ טָאה סָאװ ,עימעדַאקַא =?

 -רעה יד זַא ,ןוָאלרעד טגעלֿפ ןוא טכַאמ רעד ןוֿפ ץוש ןרעטנוא טלעטשעג
 ,טרעקרַאֿפ ,םויניװלַאק רעד ,ךריק רעד ןוֿפ שארב ןלעטש ךיז ןלָאז רעש

 שממ וליֿפַא לָאמטֿפָא ןוא גידנעטשבלעז ןטערטסױרַא ֿבור סָאד טנעלֿפ = -
 ,טֿכַאמ רעֿכילטלעװ רעד וצ ךילדנַײֿפ - 5

 ,דנַאלָאה ןוא עינַאפש ןשיװצ ףמַאק רעד .4

 ה"י ןט-16 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא .ןוֿפצ ןוא םורד .24 8
 רעד ףיוא םיטַאבעלַאב עגיצנייא יד ןעוועג תוכולמ עשיאענעריפ יד ןענַײז
 ןעוועג עינַאפש זיא רעבירעד .ןגעוו עשינַאעקָא יד ףױא ןוא טלעװ רעַײנ
 טָאה יז זַא ךָאנ טרֿפב ,עּפָארייא ןיא הנידמ עטסכַייר ןוא עטסקרַאטש יד
 -טלעג ןוֿפ ןוא רחסמ ןוֿפ רטנעצ-טפיוה םעד טנעה עריא ןיא ןטלַאהעג
 .ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,ןדנַאלרעדינ יד ,ץעּפָאריײא ןיא טֿפעשעג
 רעירֿפ :םי ןֿפױא ןטנערוקנָאק עינַאּפש רַאֿפ סיוא ןסקַאװ טרעדנוהרָאי םעד
 ַא טעדליבעג ןוא עינַאפש ןיא ןעוועג דרומ ןבָאה סָאװ ,רעדנעלָאה יד
 יד ןוֿפ ףמַאק רעד .רעדנעלגנע יד ךָאנרעד ןוא ,הכולמ עגידנעטשבלעז
 ןוא םי ןֿפױא הטילש רעד רעביא עגידמורָד יד טימ רעקלעֿפ עניד'נוֿפצ
 -לַאּפש רעזעיגילער דעד טימ טשימעגסיוא ךָאנ ךיז טָאה סעינָאלָאק יד ןיא
 -עגנָא ךיז טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,ןזלעֿפ רעד ןעוועג זיא עינַאפש :ננוט
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 / : ,עינַאפש . ֹם 4

 ןענַײז רעדנעלגנע ןוא רעדנעלָאה יד ;הנומא עשילױטַאק יד טרַאּפש
 ,ןטנַאטסעטָארפ ןעוועג

 ,עיליטסַאק .עינַאפש ןיא עיֿכרַאנָאמ עטולָאסבַא יד .35 8
 ךרוד ןעמוקעגֿפױא זיא ,עינַאּפש ןוֿפ דנַאטשַאב ןיא הכולמ עטסניטכיוו יד
 רעגידנטסיװרַאֿפ רעד ןוֿפ ןרופש יד ןוא ,ןערװַאמ יד טימ ףמַאק ןגנַאל ַא
 לייט ןטסערג םעד  .גָאט ןגיטנַיה זיב דנַאל םעד ףיוא ךָאנ ןגיל המחלמ
 "רַאֿפ ןוא בר ךרוד טפַאכעגנַײרַא ןטסירק יד ןבָאה ץיזַאב רעַײז ןוֿפ
 יד .ךַאװש רעעז טלקיװטנַא ךיז טָאה טעברַא עכילדירֿפ יד ;גנוטסיװ
 ןוֿפ ןסיוו טלָאװעג טינ ןבָאה ,סָאנלַאריה יד ,רעטיר עניילק לָאצ עסיורג
 יב רענידַאב רעדָא עטמַאַאב ןרָאװעג יז ןענַײז ֿבור סָאד ;טעברַא ןייק
 ,ערַאנַארג רענעזעוװעג רעד ןוֿפ דננעג םניא רָאנ ,(תורָרש) ןדנַארג יד
 ענשַאפערָאה ,עניסַיילֿפ ַא ןסעזעג זיא ,טנױאװַאב טֿבידעג ןעוועג זיא סָאװ
 עירטסודניא יד ןיא ,טעברַאַאב טוג ןעוװעג זיא דרע יד ;גנורעקלעֿפַאב
 ,ןקסירָאמ לייט ןטסערג םוצ ןעוועג ןענַיז סָאד רָאנ ,ןסקַאװעג ךיוא זיא
 רלַאװנרעביא יז טָאה ןעמ סָאװ ,ןערװַאמ עגילָאמַא יד ןוֿפ רעדניקסדניק
 ,םישובלמ עֿכילמיטרעטלַא ערעייז ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה ייז ,טגיטסירקעג
 יד יב ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד ןוא ,רעגייטש ןטלַא רעייז ףיױא טבעלעג
 / םוחירעטסערג רעד .ייז וצ האנש עקרַאטש ַא ןקילױטַאק עגיטֿכרָאֿפסטָאג
 -  ענייר, טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןרָאװעג זיא רעינַאּפש ןצלָאטש ַא ַײב
 ןערװַאמ ןייק טינ ןעוועג טינ ןענַײז תובָא ענַײז ןשיוצ בוא ה"ד ,ייטולב
 טנָאקעג טינ ןבָאה עסַאר רעטשימעג ַא ןוֿפ ןשטנעמ .,ןדיי ןייק טינ ןוא
 ,גנולעטש עכילטֿפַאשלעזעג םוש ןייק ןעמענרַאֿפ

 טע נאדעג טָאטש עדעי ,דנגעג רערעי ,דנַאטש רעדעי טָאה עינַאּפש ןיא
 טוג טָאה טכַאמ עכילגיניק יד .טֿכער ענעגייא עריא ןגעװ ,ךיז ןגעוו רָאג
 גיניק רעד טָאה ה"י ןט-15 ןוֿפ ףוס םוצ .ןצינוצסיוא סָאד יװ טסואוועג
 ערעייז טימ ןדנַארג יד ןעמַאצוצנַיא ידכ ,סעיצילימ עשיטָאטש ןֿפַאשעג
 יד וצ ןוטעג םענ ַא ךיז רע טָאה ה"י ןט-16 ןוֿפ בייהנָא ןיא ,סעטיווס
 יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןַא ןכָארבעגסױא טָאה רָאי ןט-1819 ןיא .טעטש
 וצ ןעמוקעג ויא סָאװ ,לרַאק גיניק םעַיינ םעד ןנעק סענומָאק עשיליטסַאק
 ,ןעוועג זיא םעַט רעד ;רעבענ-הצַע ענַייז טימ ןדנַאלרעדינ יד ןוֿפ ןרָאֿפ
 ענַײז רַאֿפ עינַאּפש ןוֿפ ןגעמרַאֿפ םעד ןצינרַאֿפ טלָאװעג טָאה לרַאק סָאװ
 יד ,טרעדָאֿפעג ןבָאה טעטש יד ,ןעגנומענרעטנוא עשיאעּפָארײא-ןײמעגלַא
 ,עינַאפש ןיא ןבַײלב לָאז גיניק רעד ,גידווערָאפש ןרעװ טריֿפעג לָאז הנידמ
 ןלָאז סע ,טַײלטָאטש יד יװ ,ןרעַײטש עבלעזיד ןלָאצ ןלָאז טַײלילדַא יד
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 רָאנ טינ טָאה לדַא רעד ,סעטרָאק יד ןרעװ ןֿפורעגֿפױנוצ .גיסעמלנער
 םעד ןֿפלָאהעג ךָאנ ,אברדא רָאנ ,דנַאטשֿפױא םעד טציטשעג טינ סָאװ
 ןיא) .0 לרַאק ןױש טָאה םעדֿכָאג ,םידרומ יד ןקירדוצרעטנוא .גיניק
 ןייק םיא רַאֿפ ןענַייז טרָאד לַייװ ,.1 לרַאק ןסייהעג רע טָאה עינַאפש
 העָד ןייק טנערֿפעג טינ ןוא טצינערנַאבמוא טרינער (ןעוועג טינ ןעלרַאק
 ,סעטרָאק יד יב

 -ייה יד,,) עיציזיווקניא יד ןעוועג זיא גיניק ןרַאֿפ עציטש עגיטכיוו ַא
 "יזיווקניא יד ;(ןעמָאנ רעלעיציֿפָא רעד ןעװעג זיא ייעיציזיווקניא עטסניל
 .ייז טנעלֿפ גיניק רעד ;עטמַאַאב עלַא יװ ,עטמַאַאב ןעוועג ןענַײז ןרָאט
 דֵׁשֹח רעטסדנימ רעד ןלַאֿפעג זיא סע ןעמעװ ףױא .,ןֿפַאשּפָא ןוא ןצעז
 גנונעֿפָאה עפַאנק ַא רָאג טַאהעג ןיוש טָאה רעד ,עיציזיווקניא רעד ןוֿפ
 רָאנ טינ ןעמענוצ ןעמ טנעלֿפ ץטפשמרַאֿפ םַיײב .,ןעװעטַארוצסױרַא ךיז
 ןעוועג זיא סע ןעוו זיא םע סָאװ ,גנידצלַא וליֿפַא רָאנ ,ןגעמרַאֿפ ןצנַאג ןַײז
 .װ ,זַא ,א בוטש ןוֿפ ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןדנ ,תונָּתּמ :ענַיײז
 זיא סָאד ;ניניק םוצ טרעהעג ןבָאה סעיצַאקסיֿפנָאק עלַא ןוֿפ לטירד ייווצ
 ןעוועג עיציזיווקניא יד זיא םעד ץוחַא .הסָנֿכה ערעלוגער עשפיה ַא ןעוועג
 ,םיאנוש ענַײז ןוֿפ ןרעװ וצ רוטפ לטימ רעטנֿכײצעגסױא ןַא גיניק ןרַאֿפ
 ַא םעפע ןגעק ןריֿפרַאֿפ וצ ךיז ייב ןסילשַאב טנָאקעג טינ טָאה רע בוא
 ךרוד םיא טימ טגיטרַאֿפעגּפָא ךיז רע טָאה ,סעצָארּפ ןכילטנייוועג ַא י!עדנַארג
 קנַאדַא טסעֿפ ױזַא ןטלַאהעג ךיז טָאה עיציזיווקניא יד .עיציזיווקניא רעד
 טימ ךיז ןסיירג רעייז קנַאדַא ,רעינַאּפש יד ןוֿפ הװַאנ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 רעצימע ןעוו וליֿפא .םזיצילוטַאק םענייר ןטימ ןוא טולב ןוֿפ טיײקנײר רעד
 ךיוא רע טָאה ,עיציזיווקניא רעד ןוֿפ םעצָארפ ַא ןיא ןרָאװעג טַײרֿפַאב זיא
 -ַאפש רע'תמא ןייא ןייק ןוא ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא קעלֿפ ַא ךיז ףיוא טַאהעג

 ןוא רעדניק יד .,רעטכָאט ןַייז םענױזַא רַאֿפ ןבענעגסיוא טינ טלָאװ רעינ -
 םוש ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טינ ןבָאה ןטּפשמרַאֿפ ַא ןוֿפ רעדניקסדניק
 ,גנוטלַאװרַאֿפ רעשיטָאטש רעד ןיא טינ ,גיניק םִייב טינ עלעטש

 זיא ,(1898--1588) .11 פיליֿפ ,שרוי םלרַאק .11 פיליֿפ .36 8
 -פָארַא ךיז טָאה רע ןוא ,עיליטסַאק ןיא ןסקַאװעגסױא ןוא ןרָאװעג ןריובעג
 .עיליטסַאק ןיא ןעוועג ןענַייז סָאװ ,ןעננונעדרָא יד ןוֿפ לשֶמ ַא ןעמונעג
 רעדיווטעי ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא רָאי ןט- 1820 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןכָאנ זיא ָאד
 ףוס ַא טכַאמעג פיליֿפ טָאה ה"י ןט-16 ןוֿפ ףוס םוצ ,גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז
 ןוֿפ לייט רערענעלק ליֿפ ,רערעדנַא ןַא) עינָאגַארַא ןוֿפ ןטַײהַײרֿפ יד ּוצ
 -נַײרַא פיליֿפ טָאה קיטילָאפ רעשינַאּפש רעד ןוֿפ םידעֿפ עלַא .(עינַאּפש
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 - ײקַארַאכ רענעטָאלשרַאֿפ ַא ןעוועג זיא רע .טעניבַאק ןיא ךיז וצ ןניוצעג
 - עג טינ ץעגרע ןיא זיא רע ;ןשטנעמ טימ םיִקָסע ןייק טַאהעג טיג ,רעט
 -נסַאמ טנעיילעג ,טּכענ ענעצנַאג ןסעזעג לָאמטֿפָא ,טעברַאעג ךס ַא ,ןרָאֿפ
 -ֿפױנוצ ןײלַא ,ןעגנוקרעמַאב ענַײז םעד וצ ןבירשעג ,ןטכירַאב ַייװ
 ַא ןעװעג ץלַא ויא סָאד רעבָא .סעיצקורטסניא ןוא ןלעֿפַאב טלעטשעג
 קשַח םוש ןהָא .ןבעל ןטימ טֿפַאשטנעקַאב םוש ןהָא ,טעברַא ענעריּפַאּפ ןייר
 / ,רעקלעֿפ ןוא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןט:יקרעדנוזַאב יד ךיז ןסַאּפוצוצ
 ףיוא זַא ,ןטלַאהעג טָאה פיליֿפ ,הֹלָׁשממ ןַײז רעטנוא ןעוועג ןענַייז ּסָאװ
 סָאװ ,טספיופ םעד טריטקיד טָאה רע :הנומא יד ןָא ךיז טרַאּפש םיא
 -ױטַאק יד ךַײרקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןיא טציטשעג ןוא ,ןוט וצ טָאה רע
 ןיניניק רעשילגנע רעד ,ױרֿפ רעטשרע ןַײז ןוֿפ טוט ןכָאנ .ןעייטרַאפ עשיל
 - ;דנַאלגנע ףיוא תועיבת ענַייז ַײב ןבילבעג ןנעװטסעדנוֿפ רע זיא ,עירַאמ
 ןוֿפ רעטכָאט רעדנַא ןַא ,טעבַאזילע ,דנַאלגנע ןוֿפ ןיגיניק עַײנ יד רעבָא
 םימ ןבָאה וצ הנותח גָאלשרָאֿפ ןַײז ןֿפרָאװעגּפָא טָאה ,.7111 ךירנעה
 ןַאד .םזיטנַאטסעטָארּפ םעד דנַאלגנע ןיא טלעטשעגֿפױא קירוצ ןוא ,םיא
 יד ןוֿפ ןעננורעװשרַאֿפ ןוא ןדנַאטשֿפױא יד ןציטש ןעמונעג פיליֿפ טָאה

 ןוֿפ םָאק ןֿפױא יװ ,ךיז ףיוא טקוקעג טָאה פיליֿפ ,ןקילוטַאק עשילננע -
 -טימ ןֿפױא המחלמ טריֿפעג רעבירעד טָאה ןוא ,טלעוו רעכילטסירק רעד
 הֹלָׁשממ .11 ןַאמיילוס רעטנוא .ייקרעט רעגיטכעמ רעד טימ םי ןשידנעל
 ןיא ןעמונעגנַײא ןקרעט יד ןבָאה (186 זיב 1820 ןוֿפ טריגער טָאה רע)
 -- עיזַא ןיא ,ַײנוד ןטסלטימ ןוא ןטשרעטנוא ןוֿפ ןיסַאב םעד עּפָאריײא
 ןגידנוֿפצ ןצנַאג םעד --- עקירֿפַא ןיא ןוא םעטַארֿפײא ןוֿפ לָאט םעד
 -ָאי יד ןוא סָארּפיק ןוֿפ רענַאיצענעװ יד טפוטשענסױרַא ןבָאה יז ;נערב
 םעד ןעמענ וצ טיירגעג ןיוש ךיז ןבָאה ייז ;סָאדָאר ןוֿפ רעטיר עשיטינַאה
 רעינַאפש ןוֿפ טָאלֿפ רעסיורג ַא .עטלַאמ ,רעטינַאהָאי יד ןוֿפ טלַאה ןטצעל
 ןוֿפ סעגערב עגיד ברעמ יד ַײב ןקרעט יד טניזַאב טָאה רענַאיצענעװ ןוא
 ןנידברעמ םוצ ןקרעט יד ןוֿפ גנַארד רעד .ָאטנַאּפעל ייב ,דנַאלנכירג
 -וצ רעבָא ;ןרָאװעג טלעטשעגּפָא םעד ךרוד זיא םי ןשידנעלטימ ןוֿפ לייט
 ךיז טָאה ,טפַאֿכרַאֿפ רעירֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןוֿפ קירוצ םעפע ןעמענ
 ,ןבעגעגנַײא םינ

 עשירעפמיא עשיאעּפָארײא-ןײמעגלַא עבלעזיד טריֿפעג טָאה .11 פיליֿפ
 טכַארבעג ןבָאה ןעגנומענרעטנוא ענַייז ,לרַאק רעטָאֿפ ןַײז יװ ,קימילָאפ
 -רעדינ עכַײר יד ןוֿפ לייט ַא ןרױלרַאֿפ טָאה עיטסַאניד ןַייז זַא ,וצרעד
 עינַאפש ןוֿפ טכַאמעג ןבָאה תומָחֹלמ עגיבייא ענַײז ;ןצניוװָארפ רעדנעל
 ,לָּת ַא
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 57 א / - . .ןרנַאלרעדינ יד -

 .טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוֿפ ןטימ ןיא ןדנַאלרעדינ יד .37 8
 רעגידברעמ-ןוֿפצ רעד ןוא עינלעב ,דנַאלָאה עניטנייה סָאד) ןדנַאלרעדינ יד - -

 ןענַייז סָאװ ,ןצניוװָארּפ 17 ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַייז (ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ליימ
 ןעמעלַא יז טָאה עיצוטיטסניא ןייא רָאנ .ךיז ןשיווצ ןדײשרַאֿפ רעעז ןעוועג = |

 ,טֿפַאשרעײטשרָאֿפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןטַאטש-לַארענעג יד :טנינײארַאֿפ = !
 .סעיסעס עצרוק ףיוא רָאנ ןוא ןטלעז גונעג ןבַײלקֿפױא ךיז טגעלֿפ סָאװ
 -- ןוֿפצ ףיױא ,ןטֿפַאשרעקלעֿפ ריֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא גנורעקלעֿפַאב יד
 -נוא םַײב ןוא עזרעדייז םוגסיוא-םי םעד םורַא) רעדנעלָאה ןוא ןזירֿפ יד
 ןוא (עדלעש רעד יַײב) רעדנַאמַאלֿפ יד -- םורד ףױא ,(ןייר ןטשרעמ
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןדייד יירד עטשרע יד ;(סַאַאמ ךַײט םַײב) ןענָאלַאװ
 עגידחרזמ-םורד יד .,זױצנַארֿפ ףיוא --- ןענָאלַאװ יד ,ןטקעלַאיד עשינַאמרעג
 -קנַארֿפ ןוֿפ ןטנעמַאטרַאּפעד עגידנוֿפצ יד ןוא עינלעב עניטנַייה יד) ןדננעג
 / רטשיעבלעש םַײב טפיוהרעד ,טרעקלעֿפַאב טכידעג ןעוועג ןענַײז (ךַייה
 ןעוועג זיא ןענַאד ןוֿפ :טעטש עלעירטסודניא עסיורג ךיז ןיא טַאהעג ןוא
 .-עג זיא טַיײז רעדנַא רעד ןוֿפ .ךַײרקנַארֿפ טימ רעקרַאֿפ רעגידנעטש ַא

 טנַיֿפ טָאה סָאװ ,טַײל-לדַא יד ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא עשיצירפ יד ןענַאטש = |
 -ָאטסירַא עניזָאד יד ;רענױאװנַײא עריא טימ ןעמַאזוצ טָאטש יד טַאהעג
 יד .ןדנגעג עשינָאלַאװ יד ןיא ןעוװעג קרַאטש טּפױהרעד זיא עיטַארק
 -סיוא רעמ ןעוועג ןענַײז (דנַאלָאה עניטנַייה סָאד) ןצניװָארּפ עניד נוֿפצ
 -ַאב יד טָאה טעטש-םי יד ןיא ,דנַאלגנע ןוא דנַאלשטַײד טימ ןדנוּבעג
 ַײרד .גנַאֿפשיֿפ ןוא ַײרעֿפיש טימ טפיוהרעד ןעמונרַאֿפ ךיז גנורעקלעֿפ
 ןרעטנוא םצעב ןניל (דנַאלעז ןוא דנַאלָאר-םורד ,דנַאלָאה-ןוֿפצ) ןצניוװָארפ
 יז ,םי םַײב דרע יד ןסירעגסױרַא ןכָאה רענױאװנַײא יד רָאנ ;לגיפשדםי
 -מַאד ןוא ןעגנוטישֿפױא ענידלַאװג טימ רעסַאװ םנוֿפ טמַאצעגּפָא יז ןבָאה
 ןענָאק לָאז רעסַאװ סָאד ידכ ,ןזוילש ןוא ןןלַאנַאק טיובעגסיוא ןוא סעּב
 א ו.ןענירּפָארַא

 -ָאמ סלרַאק ןוֿפ לייט רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג ןענַייז ןדנַאלרעדינ יד
 לָאמ 9- 8 טַאהעג רע טָאה ןצניוװָארּפ עטנינײארַאֿפ יד ןוֿפ ;עיֿכרַאג

 ךרוד ןענַײיז רעדיוו ןדנַאלרעדינ יד ,עקירעמַא ןוֿפ רעדייא ,טיֿפָארּפ רעמ -
 יז טָאה סָאד ןוא ,דנַאלשטַײד טימ טגיניײארַאֿפ ןעוועג } הלשממ סלרַאק
 רַאֿפ קרַאמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא עירעפמיא יד :תובוט ךס ַא טכַארבעג
 .11 פיליֿפ ןיא .עירטסודניא רעשידנַאמַאלֿפ רעד ןוֿפ ןעגנוטעברַאסױא יד
 ברא ןעוועג טציא זיא דנַאל סָאד :ןטיבעג ךיז עגַאל יד טָאה ןטַײצ
 ,עינַאּפש רעדמערֿפ ןוא רעטַייװ רעד טימ

+ 

* 
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 עטשרע .יד טָאה .11 פיליֿפ .עיצולָאװער רעדנַאלרעדינ יד .88 8
 ,גנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ רדֵס ןגיבלעזמעד ןדנַאלרעדינ יד ןיא ןזָאלענרעביא ןטַײצ
 רלַאב רָאנ .גנוריגער סלרָאק רעטָאֿפ ןַייז ןוֿפ ןבילבעגרעביא זיא סָאװ
 ןבעגענרעביא ןוא םינָינע עשינַאפש ןיא ןצנַאנניא ןוטעגנַירַא ךיז רע טָאה
 וֿפ עטערַאנרַאמ ,רענַײז רעטסעװש רעד דנַאל םנוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד
 רעכילטסַיג ריא ;ױרֿפ עשילױטַאק-גנערטש ַא ןעוועג זיא סָאד ,ַאמרַאפ
 ןעוועג זיא גנורינער רעד וצ .ןײלַא ַאלָאיָאל םויצַאנגיא ןעוועג רעירֿפ זיא
  ;ןרָאינעפ רעדנַאלרעדינ עסיורג יד ןסעזעג ןענַײז סע ואוו ,טָאר-הכולמ ַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלַארענעג יד ןוֿפ רענייא ,טנָאמנע ןעוועג זיא ייז ןשיווצ
 .עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו ןוא ,ךַײרקנַארֿפ טימ המחלמ רעד ןיא טנֿכײצעגסױא
 טנעה יד ןיא ןנעלעג דנַאל ןוֿפ גנוריֿפ עצנַאג יד זיא ןתמא רעד ןיא רָאנ
 םיא ןוֿפ שארב סָאװ ,(שינַאפש ףיוא ייַאטלוסנָאק ,,) טָאר ןעמייהעג ַא ןוֿפ
 -סיוא ַא ןעוועג זיא לעװנַארג ,לעװנַארג לַאנידרַאק רעד ןענַאטשעג זיא
 -עג ןיוש טָאה ץיפש רעד ןיא רעדנעלסיוא ןַא ןלעטשקעװַא ןוא ,רעדנעל
 רָאנ ,טַאהעג טָאה דנַאל סָאד סָאװ ,ןטַײהַײרֿפ יד ףיוא ןַײז רֿבוע ןסייה
 רֿבוע רעטַײװ ךָאנ טָאה רע :טלעטשענּפָא טינ ייברעד ךיז טָאה פיליֿפ
 -עדרָארַאֿפ עֿכילכריק ענַיײז ךרוד ןדנַאלרעדינ יד ןוֿפ תויֿכז יד ףיוא ןעוועג
 עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןטָארסױא טלָאװעג טָאה רע עֿכלעװ טימ .,ןננונ
 ,תוסרוקיּפַא

 יד אֹקווַד טײרּפשרַאֿפ טפיוהרעביא ךיז ןבָאה ןדנַאלרעדינ יד ןיא
 טנַײֿפ ןבָאה סָאװ ,םזיטנַאטסעטָארּפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עשירעגירק יד ,עטסקע
 עשילױטַאק יד ןוֿפ טכַארפ יד ןוא ץנַאלג םעד האנש-תילכַּת טַאהעג
 ןוא עווענעשז ןוֿפ ןטסיניװלַאק ןוטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה רעהַא ;םינָהנָמ
 -עג ןטלעז טינ ךיז טָאה רעֿפרעד יד ןיא ,דנַאלשטַייד ןוֿפ ןטסיטּפַאבַאנַא
 רעטנזיוט ןבַײלקֿפױא ךיז ןנעלֿפ ץַאלפ ןעַײרֿפ ַא ףיוא ץעגרע זַא ,ןֿפָארט
 סגנָאװ טימ ןעמַאצמורַא ןוא ןעלגנירמורַא ךיז טנעלֿפ םלוע רעד ,ןשטנעמ
 ןלעטש ךיז טגעלֿפ ,המיב ַא ףיוא ,ןטימניא ,רעמיוב עטקַאהעגּפָא ןוא
 יד ללֿכב ןוא .רעדניק ,ןעױרֿפ יד --- םיא םורַא דלַאב ,רענידיירפ רעד
 ,רעטַײר ןוא עטנֿפָאװַאב יד---- גניר ַא ןיא ןסיורד ןוֿפ ןוא ,עטנֿפָאװַאבמוא
 ןוא םיליהת ךעלטיּפַאק ןעגניז טנעלֿפ קלָאֿפ סָאד .ןָא ןעמ טלַאֿפ רעמָאט
 גיניק רעשינַאפש רעד ,תובהלתה רעזעיגילער ַא טימ ןרעוו ןעננורדעגכרוד
 -טסַײנ עטסֿכעה יד ףיױא טמיטשַאב ,ןפוקסיב לָאצ יד טרעסערגרַאֿפ טָאה
 יד דנַאל ןיא ןריֿפנַײא ךיז ןבילקעג ןוא רעינַאּפש ענַייז סעלעטש עכיל
 ןרָאֿפמורַא ןעמונעג ןיוש ןבָאה דנַאל ןרעביא ,עיציזיווקניא עשינַאּפש
 ,עלַא יד ףיױא טױט-רעַיֿפ ןעועג רזוג ןבָאה סָאװ ,רעטכיר עכילטסַײג

 ,י ר בהן
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 -רעדינ יד ןיא ןעֿפורעגסױרַא טָאה עיצַארטסינימדַא עשינַאּפש יד = |
 טקישעגקעװַא ןבָאה ןטַארקָאטסירַא יד .,טַײקנדירֿפוצמוא עסיורנ ַא ןדנַאל -.}
 רעד ןוֿפ ןדָאש םעד גיניק םעד ןרעדליש לָאז רע ,דירדַאמ ןייק ןטנָאמנע - }
 .שיגרענע רעמ טלדנַאהעג ןבָאה טַײל-לדַא ערענעלק יד ,עיציזיווקניא -.}

 * ןריואוושענ ןוא יידנוב ןוא עיצַארעדעֿפנָאק עגילייה , ַא טעדנירגעג ןבָאה יז
 יד , ,עיציזיווקניא יד ןטָארסױא ןלעװ ייז זַא ,ןרעדנַא םעד רענייא ךיז !

 טרעדנוה עכילטע .ןטַײקגיטכערעגמוא ןוא ןעגנונעדרָאמוא עלַא ןוֿפ הביס = |
 ,השָקב ַא ריא טגנַאלרעד ןוא ןיטנענער רעד וצ קעװַא ןענַייז טַײלײלדַא = |

 -לַארענעג יד ןֿפורֿפױנוצ ןוא תורזג עזעינילער יד ןֿפַאשּפָא לָאז ןעמ זַא = -
 טינ טכַאמעג רָאי ןהעצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןיוש ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ןוֿפ ,ןטַאטש
 עריא רָאנ ;ןבענעג טינ הֿבושת ערָאלק ןייק טָאה ןיטנעגער יד .גידנסיוו } 
 -נָא ךיז טָאה רענייא ןוא ,םרעטעב יד ןוֿפ טכַאמעג קזוח ןבָאה םיֿברוקמ - }

 עטּפָאכ ַא יװ רעמ טינ ןיא סָאד :טַײל-לדַא ענעמוקעג יד ןנעוו ןֿפורעג } 
 יד רעבָא ,(רעלטעב זױצנַארֿפ ףיוא טסייה -- עטסטצ -- "ועג,) ןועג |
 ןֿפור ןב והעגנָא ןוא ןעמָאנ-ערע ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא סָאד ןבָאה טַײל-לדַא = }
 :"ןזעג יד ןוֿפ דנוב רעד , דנוב רעַײז - -

 ןעוועג גנונעוװַאב יד זיא דנַאלָאה ןוא עירדנַאלֿפ ןוֿפ טעטש יד ןיא - }
 ןסַײרנַײרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה קלָאֿפ ןסַאמ עסיורג ,רעטסנרע ךס ַא ךָאנ -

 "נצעג רעד ןוֿפ סנכייצ,, יד ןֿכערבעצ ןוא סרעטסיולק עשילױטַאק יד ןיא - -
 ןיא .ןעגנוריצַאב ןוא רעדליב עגילייה ,סעוטַאטס ןרַאֿלא יד ,יפרעבו 5

 סָאװ ,ןדנַאטשננעג עלַא ןוֿפ לת א טכַאמעג ןומה רעד טָאה ןפרעוטנַא
 ,רעטומ-סטָאג רעד ןוֿפ טלוק םוצ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה ! 

 יד וצ ךיז ןעמענ ןסָאלשַאב טָאה ּפיליֿפ .ַאבלַא גָאצרעה .89 8
 ַא ,ַאבלַא גָאצרעה סעד ןיהַא טקישעגקעװַא ןוא הָקְזַח-דַיָב ןדנַאלרעדינ
 -לעז םַײב ןטלַאהעג ךיז טָאה בלא יה ןשינַאּפש ַא טימ ,רעיליטסַאק
 רעשיטילָאּפ ןוֿפ גנידַאב רעטשרע רעד זַא :רעשרעה ןַײז יװ ,קוק ןגיב
 ןַיז ךָאנ דלַאב ,ךריק עשילױטַאק עצנַאנ ןוא עגינייא ןַא זיא גנונעדרָא
 -מוא ןגעװ טָאר , םעד טנדרָאעגנַײא ַאבלַא טָאה לעסירב ןיא ןעמוקנָא
 רע טָאה טרָאד ;רעקיטערעה רַאֿפ טֿכירעג ןכילמענסיוא ןַא ה"ד ,ןעור
 טַײצ רעצרוק ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ,ןרָאטיזיװקניא עשינַאפש טצעזענקעװַא
 םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןשטנעמ ךס ַא ןענַײז
 יז ןשיווצ ,תוררש עסיורנ ךס ַא ןעוועג ןענַייז עטייטעג יד ןשיווצ טױט
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 רעד םלעהליוו ;םזיצילױטַאק םעד יײרטעג ןעװענ זיא רע םגה ,טנָאמנע
 -עג ךיז ַאבלַא טָאה ךָאנרעד .דנַאלשטַייד ןייק ןֿפָאלטנַא זיא רעינַארָא
 טֿפרַאדעג טָאה רע לַייװ ,םעטסיס-רעִייטש עשינַאּפש יד ןריֿפנַייא ןעמונ
 :עיצַארטסינימדַא ןוא ײמרַא עשינַאּפש יד ןטלַאהוצֿפױא ףיוא .טלעג ןבָאה
 לָאצּפָא ןגיטנעצָארפנהעצ ַא ה 'ד ,עלַאב ַא קל ַא יִד טריֿפעגנַיא טָאה רע
 פרא םַײב -- ןגיטנעצָארפֿפניֿפ ַא ןוא ,הרוחס עטֿפױקרַאֿפ עלַא ןוֿפ
 ,רעטיג עכילנעווַאבמוא ןבעגרעביא רעדָא

= 

 -  ַא לרגַאה ןשידנעלרעדינ ןרַאֿפ ןעוועג ןענַיײז ןרעַײמש עשינַאּפש יד
 - -רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא .ןגָארטוצרעביא טינ ,אשַמ ערעווש
 - -טנַא ןענַײז ,ןכַאז-הנומא בילוצ ןרָאװעג טֿפדורעג רעדָא ןרָאװעג טמערָא
 ,םי םוצ ןוטעג רעק ַא ךיז ןבָאה יז ןוֿפ לייט ;דנַאל ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפָאל
 ,ןטַאריּפ ןרָאװעג ןענַײז ןוא ,רעדנעלרעדינ םנוֿפ עיֿכיטס רעשימייה רעד וצ
 ןוֿפ ןגעלֿפ ןוא טעטש-םי עֿבילטע טּפַאכרַאֿפ ןבָאה ייןזעג-םי,, עגיזָאד יד
 יש "רעדינ ייס ,רעינַאפש ייס ,ןקילױטַאק יד ףיוא ןלַאֿפנָא עסיורג ןכַאמ טרָאד

 רעשינַאזיטרַאפ רעייז טימ ןַאבלַא טנָאלּפעג ןזענ יד ןבָאה ױזַא .רעדנעל

 . טריברעװ עינַארָא ןוֿפ םלעהליװ טָאה טַײצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ;המחלמ
 רעינַאּפש יד ןגעק טקישעג ןוא רענלעז ךַײרקנַארֿפ ןוא דנַאלשטַײד ןיא
 -ָארפ םעד ןעמונעגנָא טציא טָאה רע .רערערנַא רעד ךָאנ ננולײטּפָא ןייא
 ענעדירֿפוצמוא עלַא ןעמענֿפױנוצ --- ןעוועג זיא ליצ ןַיז ,םזיטנַאטסעט

 -  ןטַײהַײרֿפ רעדנעלרעדינ יד ןוֿפ גנוגידיטרַאֿפ רעד וצ יז ןנינײארַאֿפ ןוא
 -  *ענֿפױא ןֿפָא זיא ,דנַאלָאה ,ןצניוװָארפ-םי עגידנוֿפצ יד ןוֿפ ענייא

 ךיז ןבָאה ןטַאטש-ץניװָארּפ רעדנעלָאה יד ;הלשממ סַאבלַא ןגעק ןענַאטש
 רעטלַאהצַאלּפ רעייז רַאֿפ טרימַאלקָארּפ ןוא גיטכעמננייא ןבילקעגֿפױא
 ערעדנַא יד ןייטשוצ ןעמונעג ןבָאה רלַאב .רעינַארָא םעד ןעמלעהליוו
 עטשרעבייא יד ןבענעגרעביא ןעמ טָאה ןעמלעהליו ;ךיוא ןצניװָארּפ-גערב
 ןוא השָּבי רעד ףױא ןַאבלַא ןגעק ןטֿפערקטַיירטש עלַא רעביא הָנָהְנַה
 ,םי ןֿפױא

 -פָא םוטעמוא טָאה ַאבלַא .הלָפמ ןוא ןוחָצנ ספיליֿפ .40 8
 יד רעבָא .רָאג זיב רָארעט םעד טקרַאטשרַאֿפ ןוא תונוחצנ ןטלַאהעג
 תולָיח עשינַאפש יד .ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז ןבָאה טעטש עגידנוֿפצ
 טניל סָאװ ,ןעדייל טָאטש יד טרענעלַאב גלָאֿפרע ןהָא לָאמ ייווצ ןבָאה
 ןעמונעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא ןעוו .,טקנופ ןגיטכיוו-שינעטַארטס ַא ףיוא
 -ֿכרוד ןסָאלשַאב דנַאלָאה ןוֿפ ןטַאטש יד ןבָאה ,ןעלטימסנבעל יד ןזָאלסױא

 .  סָאד טצישעג ןבָאה סָאװ ,ןזוילש יד ןענעֿפעֿפױא ןוא סעבמַאד יד ןֿכערבוצ |



 יד טימ ןזענ-םי עכילקערש יד ןוֿפ טָאלֿפ רעד .,גנוצײלֿפרַאֿפ ַא ןוֿפ ד
 -נַײא עטשלַח'רַאֿפ יד רַאֿפ גיַאװנסע טריֿפעגוצ טָאה רעמינַּפ עטקַאהעצ
 ,גנוצײלֿפרַאֿפ רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז רעינַאּפש יד ןוא ,ןעדייל ןוֿפ רעניואוו |
 -צַאלּפ עגידרעטַייװ יד טימ רעבָא ;ןַאבלַא ןֿפורעגּפָא טָאה גיניק רעד :

 ןיא עלַא ןבָאה ייז לַײװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג רעניצניוו ךָאנ רע זיא רעטלַאה
 . -קעװַא ןוא רעדנעלרעדינ יד ןבעגכָאנ ףרַאד ןעמ זַא ,טע נעטעג לוק ןייא
 ןרעה טלָאװעג טינ טָאה גיניק רעד .ןטַײהַיײרֿפ ערעייז קירוצ ייז ןבענ
 יד ,דנַאל עצנַאג סָאד ןריױאוועגנָא טינ ריש טָאה ןוא תֹוחָנה ןייק ןוֿפ
 ןעמ ןעוו ,טַײלטּפױה ערעייז ןיא ןעוועג דרומ ןבָאה רענלעז עשינַאּפש

 - ןוטעג זָאל ַא ךיז ןכָאה ייז ;תוריכש ערעייז ןלָאצ טרעהעגֿפױא יז טָאה = |
 ןוֿפ ןטילעג טָאה טפיוהרעד .טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ דרָאמ ןוא בור טימ = -
 -עג טינ ָאד טָאה ןעמ .ןעפרעװטנַא טָאטש יד יעירוֿפ רעשינַאּפש,, רעד = -
 - .סרעטסיולק עשילױטַאק יד טינ ,םירחוס עשידנעלסיוא יד טינ טעװענַאש = -

 ןוא רענריב 8000 זיב טע'גרַהענסױא רעינַאּפש יד ןבָאה גָאט ןייא ןיא | 
 ַא ןרָאװעג זיא טָאטש רענידנעילב רעד ןוֿפ .רעזַײה 800 זיב טנערברַאֿפ - 

 -עג טינ ןעפרעוטנַא טָאה רָאי גנילדנהעצ עֿכילטע ןוֿפ ךשמ ןיא .הֿברוח -
 ,קעװַא ןענַײז ןלַאטיּפַאק יד ,ןלַאֿפעג זיא לדנַאה רעד :ךיז וצ ןעמוק טנָאק - 

 ,טרעהעגֿפױא ןבָאה ן'דירי-טלעוו יד = }
 דנַאטשֿפױא ןַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ןעפרעװטנַא ןוֿפ גנוריבַארעצ יד = }
 םוצ ןעמונעג ךיז רעגריב יד ןבָאה לעסירב ןיא .טעטש עגידמורד יד ןיא = -

 ןבָאה טנעג ןיא .רעינַארָא םעד ןעמלעהליוו ךיז וצ ןֿפורעג ןוא רעוועג
 -לַארענעג יד ןוא ,ןצניווָארּפ 17 עלַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןבילקעגֿפױא ךיז = -
 דנוב רעדנעלרעדינ-ןיימעגלַא םעד טעדליבעג ןבָאה ןטַאטש = |

 טֿפַאשעגפָא ןלָאז סע זַא ,ןרעדָאֿפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .(1876)
 יד עיטסענמַא ןרעוו ןבעגעג לָאז םע ,הנומא רעד ןנעוו ןלעֿפַאב יד ןרעוו = -

 ןעמונעגקעוַא ןלָאז רענלעז ןוא עטמַאַאב עשינַאפש יד ,ענענַאטשעגֿפױא
 ,רעלוגער ןרעוװ ןעֿפורעגֿפױנוצ ןלָאז ןטַאטש-לַארענעג יד ,ןרעוו |

 טַאהעג טינ טָאה ןצניווָארּפ עשידנעלרעדינ עלַא ןוֿפ דנוב רעד רעבָא
 - ,עשילױטַאק יד ןיא טפיוחרעד ,ןצניוװָארפ עגידמורד יד ןיא .טֿפַאה ןייק
 טקנעברַאֿפ ךיז טָאה לדַא רעד .םזיצילױטַאק רעד ןעוועג קרַאטש זיא
 ןעמונעג ןוא ,םידָסח ןוא ןעננונעכייצסיוא יד ךָאנ ,סעיסנעפ יד ךָאנ
 סָאװ ,ןצניווָארּפ עגיד'נוֿפצ ןביז יד ןבָאה רעבירעד .גיניק םוצ ןײגרעבירַא
 ןוֿפ טדמערֿפרַאֿפ רעמ ללֿכב ןוא שיטנַאטסעֶטָארּפ בלַאה ןעוועג ןענַײז

 -טוא ןיא עינוא יד ,ךיז רַאֿפ דנוב רעדנוזַאב ַא ןסָאלשעג ,עינַאּפש :
 -ײרֿפ ענַייז ייב ןבילבעג זיא דנוב ןוֿפ דילנטימ רעדעי ,(1979) טּכער = -

 צ
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 ןרעלקרעד .,תוֿפתושב ךיז ןגידײטרַאֿפ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז רָאנ ,ןטַײה
 יד ףױא --- ןקעווצ-סגירק ףיוא ןרעַײטש ןעמענ ,םולש ןסילש ,המָחלמ
 ,ןצניווָארפ עלַא ןוֿפ םולשַאב ןגימיטשנַייא ןַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ןכַאז עלַא
 ,הנומא ןוֿפ טַײהַיײרֿפ עמוקלוֿפ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע

 | וֿ קילבופער יד ןוא עינַאּפש ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ יד .41 8
 רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טַייצ רעד ןיא .ןדנַאלרעדינ עגיד'נוֿפצ יד
 . םעטערַאנרַאמ ,ַאמרַאפ רעדנַאסקעלַא ןדנַאלרעדינ יד ןיא רעטלַאהצַאלּפ ַא
 .עינַאּפש ןוֿפ ענַאל יד ןקרַאטשרַאֿפ וצ ןבעגעגנַיא ךיז טָאה םיא .ןוז ַא
 טרָאד ןוֿפ ןוא ,ןצנייווָארפ עשינָאלַאװ יד ןיא טעװעדנוֿפעגנַיא ךיז טָאה רע
 .ךיוא ןדנגעג עשידנַאמַאלֿפ יד ןעמענרַאֿפ וצ ידכ ,ֿברעמ ףיוא ןייג ןעמונעג
 ןוֿפ רעגנעהנָא ןַא ךרוד ןרָאװעג טע גיַהרעד זיא עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו
 -סעטָארּפ יד רַאֿפ ּפַאלק רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד ;ןטיאוזעי יד
 -ָארפ יד ןוֿפ טקנופציטש ןטסגיטכיוו םעד ןעמונעג טָאה ַאמרַאפ ,ןטנַאט
 וצ ןטסיניװלַאק יד ןעגנואווצעג ןוא ,ןעפרעװטנַא ,םורד ףיוא ןטנַאטסעט
 ,טַײזוֿפצ ףױא ןוטעג רעק ַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ

 רעקרַאטש לָאמַא רעדיוװ הנידמ עשינַאּפש יד זיא רָאי ןט-1880 ןוֿפ
 ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא לַאנוטרָאפ ןוֿפ גיניק רעד .ןרָאװעג רעכַײר ןוא
 ןטלַאהעג ךיז טָאה .11 פיליֿפ ;ָאקָארַאמ ןיא .רענעמלומומ יד טימ המחלמ
 לַאגוטרָאפ ץנַאנ הכולמ ןַייז טימ טגינײארַאֿפ טושפ ןוא שרוי ןַײז רַאֿפ
 -זניא עשיקולָאמ יד ףױא ,עידניא ןיא ,עקירֿפַא ןיא סעינָאלָאק עריא טימ
 רעשיליזַארב רעסיורג רעצנַאנ רעד ,(עיליזַארב) עקירעמַא-םורד ןיא ,ןעל
 טציא טָאה עינַאּפש ;טנעה עשינַאּפש ןיא ןלַאֿפעגנַירַא ךיוא זיא רחסמ
 ,גיניק ןשינַאּפש םנוֿפ ןעלטימטלעג יד יא .ייסעידניא עדייב ,, טגָאמרַאֿפ
 ךיז .טָאה סע ןוא ,ןעייווצ ןיא טעמכ ןסקַאװעגסױא ןענַייז טָאלֿפ ןַייז יא
 ךיז ןבָאה ָאד רָאנ ,ןלַאֿפרַאֿפ ןיוש ןענַייז ןדנַאלרעדינ יד זַא ,טכודעגסיוא
 רַאֿפ טַאהענ ארומ ןבָאה ייז .דנַאלגנע ןוא ךַײרקנַארֿפ טשימעגנַירַא
 ,ךיז ןבעל ןבָאה טלָאװעג טינ יז ןבָאה ךיוא ;םי ןֿפױא הטילש סעינַאּפש
 רעבירעד טָאה טעבַאזילע ןיגיניק יד .ןֿכָׁש ןקרַאטש ַאזַא ,ןדנַאלרעדינ יד ןיא
 ּפיליֿפ ,ןדנַאלרעדינ יד ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןציטש שיגרענע ןסָאלשַאב
 עשיליוטַאק יד -- טנעה יד ןיא רעוועג ןֿפרַאש ַא טַאהעג רעבָא טָאה
 יד טציטשעג רע ֿטָאה ךַײרקנַארֿפ ןיא .רעדנעל עדייב ןיא ןעיײטרַאפ
 טנֿפָאװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקילױטַאק עסייה יד ןוֿפ דנוב םעד ה'ד ,עגיל
 -גנע ןיא .ערַאװַאנ ןוֿפ ךירנעה שרוידןָארט ןשיטנַאטסעטָארפ םעד ןנעק
 -עג רעד רַאֿפ ןעמענ-המקנ טייג רע זַא ,טרעלקרעד פיליֿפ טָאה דנַאל
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 םיא טָאה טספיופ רעד .טרַאויטס עירַאמ ןיניניק רעשילוטַאק רעטיימ |

 טיירנעגנָא טָאה ּפיליֿפ ,השורי עשילגנע יד ןבעגעגקעוַא ןוא טשנעבעג -
 טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,ײעדַאמרַא עֿכילניזַאבמוא יד ,, ,ערדַאקסע עסיורג ַא
 -רעד ןיא ,דנַאלָאה טימ ןוא דנַאלננע טימ גיטַיצכַיילג ךיז ןענעֿכערּפָא
 ףיוא ײמרַא ןַא ןטיירג טֿפרַאדעג ַאמרַאפ רעדנַאסקעלַא טָאה טַייצ רעבלעז
 טרַאּפשרַאֿפ ןבָאה ןֿפיש עשידנעלָאה יד רעבָא .דנַאלגנע ןיא ןדנַאל וצ
 רעשינַאּפש רעגידלַאװג רעד ןוא ;עדלעש רעד ןוֿפ גנַאגסױא םעד םיא רַאֿפ
 ןוא שנַאמַאל ןיא טניוו-םערוטש ןכילקערש ַא ךרוד ןעמוקעגמוא זיא טָאלֿפ
 : ,םי ןגיד'נוֿפצ ןֿפױא

 יד .ּפָאק ספיליֿפ ףיוא תולָּפמ ןטיש ךיז ןעמענ ןרָאי רע-90 יד ןוֿפ
 ןעגנוציזַאב עשינַאקירעמַא יד ףיוא ןלַאֿפנָא ןבױהעגנָא ןבָאה ןֿפיש עשילננע
 ןיא ,ןטכַארֿפ-רעבליז יד םי םענעֿפָא ןֿפױא ןעמענוצ ןוא עינַאּפש ןוֿפ
 -עג טָאה זירַאּפ :ּפַאלק ןרעוװש ַא ןעמוקַאב 'יעניל יד , טָאה ךַײרקנַארֿפ
 סָאװ ,ליח רעשינַאּפש ַא ןוא ,ערַאװַאנ ןוֿפ ןֿכירנעה רַאֿפ ןרעיױט יד טנֿפע

 ,םעד קנַאדַא .קירוצ ןטערטּפָא טזומעג טָאה ,ףליהוצ ןרָאװעג טקישעג זיא - -
 טָאה ,ןטנָארֿפ ליֿפ ױזַא ףיוא ןגָאלש טזומענ ךיז ןבָאה רעינַאּפש יד סָאװ =
 -ֿפָאמוא רעייז ןטיהוצֿפױא ןבעגעגניײא עטעדניברַאֿפ רעטֿכערטוא יד ךיז - 

  ןוֿפ ןוז םעד ,לַארענעג ןניאעֿפ ַא טַאהעג טציא ןבָאה ייז .טייקניגנעה -.-
 -קעװַא הֹמָחֹלִמ רעד ןיא טָאה רע ,ןצירָאמ -- עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו
 -רַא עשירענעשוניא :טסנוק עשינֿכעט יד ןַאלּפ ןטשרע ןֿפױא טלעטשעג
 .11 פיליֿפ ןוֿפ טוט ןכָאנ דלַאב .וװ .זא .א ןעגנורענעלַאב עגירעהעג ,ןטעב
 -רעד רעטלַאהצַאלּפ רעשינַאּפש רעד טָאה (רָאי ןט-1598 ןיא ןברָאטשענ)
 -םולש ןבױהעגנָא ןוא ,ןעגנערב טינ טשינרָאנ וצ טעוװ המחלמ יד זַא ,ןהעז =

 - גיצרעֿפ רעֿכעה טרעיודעג טַאהעג טָאה ףמַאק רעד .ןעגנולדנַאהרעטנוא
 טנעקרענָא זיא סע :הלועפ ַא טַאהעג טָאה רע רָאנ ,(1609--1268) רָאי
 ןריֿפ וצ טֿכער רעייז ןוא ןדנַאלרעדינ יד ןוֿפ טַייקגיננעהּפָאמוא יד ןרָאװעג
 יד ,ןלייט-טלעװ ערעדנַא ןיא סעינָאלָאק עשיאעּפָארײא יד טימ רחסמ

 עטגינייארַאֿפ יד ןוֿפ קילבופער ַא ןרָאװעג זיא עינוא רעטֿכערטוא -
 םגה ,דנַאלָאה יז ןעמ טֿפור ֿבור סָאד) ןדנַאלרעדינ יד ןוֿפ ןטַאטש
 ,(ץניווָארּפ רעטסגיטכיוו רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד רָאנ םצעב זיא דנַאלָאה

 ןבָאה דנַאלָאה ןוא דנַאלגנע .עינַאפש ןוֿפ הדירי יד .42 8
 ןרָאװעג רוטָּפ עלַײװ ַא ףױא ןענַייז יז סָאװ ,טימרעד טננונַאב טינ ךיז
 רָאלָאק ןַײז וצ ןוטעג םענ ַא רעטציא ךיז ןבָאה ייז ,אנוש ןכילרעֿפעג םנוֿפ
 ןָאק ,ןָא 1600 ןוֿפ ךרע ןַא .ןגעװ-סלדנַאה ענַײז וצ ןוא ץיזַאב ןלַאינ



 .ןוא םי ןֿפױא עינַאּפש ןוֿפ טכַאמרעביײא יד ֿבורח טרעוו ,ןענעֿכער ןעמ
 ,ןבעל ןלַאינָאלָאק ןיא

 טקוקעג טינ ,ךיז ַײב ןלַאֿפעגּפָארַא טינ ןענַייז ןגיניק עשינַאּפש יד
 -כָאנ ןַײז ,.111 פיליֿפ יא ,,11 פיליֿפ יא .ןרעוונָא עסיורג ערעייז ףיוא
 / "רעד .טֿפַאשרעהטלעװ ןגעוו ןטכַארט וצ טרעהעגֿפױא טינ ןבָאה ,רענלָאֿפ
 .  ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טינ רָאה ַא ףױא גנוטלַאװרַאֿפ רעייז ןיא יז ןענַײז ייב
 / םלוע רעד .ןרעַײטש עסיורג ןענָאמֿפױא טנעלֿפ ןיורק יד .גנעג עטלַא יד

 / ירד ,רעטסומ ןשיבַארַא ןטױל ,(29 8 העז) עלַאבַאקלַא יד טלָאצעג טָאה
 /  לָאצפָא ןַא ןתמא רעד ןיא ,גוצ-ץיירק ַא ףיוא טשרמולכ -- עדַאסורק
 ר .גיניק םעד ןבענעגקעוַא טָאה טספיופ רעד סָאװ ,סעיצנעגלודניא יד ןוֿפ
 / ,סעמוס ערעַײהעגנמוא טסָאקעגּפָא טָאה ןדנַאלרעדינ יד טימ המחלמ יד
 / יד טרעֿכעהעג רעמ ךָאנ .11 פיליֿפ טָאה תוֿבוח יד ןקעד וצ ףיוא .ןוא
 יד קרַאטש יו ,ןרעװ םמותשנ ןעמ טגעלֿפ דנַאלסױא ןיא .,עלַאבַאקלַא
 רעד ןיא קלָאֿפ ןייא ןייק :גיניק רעייז ןבעגעגרעביא ןענַײז רעיליטסַאק
 יד טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ןוא .ןרעַײטש עסיורג עכלעזַא טינ טלָאצ טלעוו
 - טנעלֿפ עקירעמַא ןוֿפ ,טלעג ע'נמוזמ ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק גנורינער
 דנַאל סָאד רָאנ ,רעבליז ןוא דלָאג ןסַאמ עסיורג ןריֿפ וצ ןעגנערב ןעמ
 ןעגנַאגעגקעװַא ףכית זיא סָאד :ןגיױא יד ןיא ןהעזעגנָא טינ סָאד טָאה
 : תואולה עַײנ ןוא עַײנ ץלַא טכַאמעג טָאה ןעמ ,.תואצוה-סגירק ףיוא
 גיניק רעד סָאװ סָאד ןוא ;ןריקנַאב עשינַאפש ןוא עשטַיײד יד יב
 -ַאב וצ ףױא וליֿפַא טקעלקעג טינ טָאה דנַאל ןיא ןענָאמֿפױא טנעלֿפ
 ,ןטנעצָארפ יד ןלָאצ

 רעלַאנָאיצַאנ ריא ךרוד גנורינער עשינַאּפש יד ךָאנ טָאה םלוכ-לעו
 -רַא עטסעב יד דנַאל םַײב ןעמונענוצ טנעה ענעגייא יד טימ גנוקירדַאב
 ,ןדנַאלרעדינ יד ןיא קעװַא זיא ַאבלַא ןעו ,רָאי םעד ןיא ,ןטֿפערק-סטעב
 ערעייז ןגָארט וצ ןוא שיבַארַא ןדייר וצ ןקסירָאמ יד טרעװרַאֿפ ןעמ טָאה
 -  ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןַא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה תושיגנ יד .םישובלמ עלַאנָאיצַאנ
 -  ןוא ערַאֿבופלַא ןוֿפ גרעב יד ןיא טניטסעֿפַאב ךיז ןבָאה ייז ,ןקסירָאמ יד
 / רַאֿפ :רעדירב-הנומא ערעייז ייב ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא עציטש טכוזעג
 . .ןדַאיַאמָא יד ןוֿפ םַאטש ךנוֿפ םענייא ןבילבעגסיוא יז ןבָאה ףילַאכ ַא
 . ,תוידָוֿכַא רעשינַאּפש-תמא ןַא טימ ןרָאװעג טקיטשרעד זיא דנַאטשֿפױא רעד
 ,ןבעל םַײב ןבילבעג ןענַייז סָאװ ,ערַאֿכופלַא רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד
 . .  טוומעג ןבָאה ןקסירָאמ יד ;ןדנגעג ערעדנַא ןיא טריֿפעגרעבירַא ןעמ טָאה
 סָאװ ,'ןרָאינעפ , יד ןטלַאהוצסױא ףיוא ןרעַיטש עטרעֿכעהעג ןלָאצ
 יד ןלָאצַאב וצ ףױא ,ייז ףױא ןבענ החָנשה טלעטשעגקעװַא טָאה ןעמ
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 .גיצניוו ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא סָאד רעבָא .וװ ,זא .א ןרענָאיסימ-ןכַאנָאמ
 -ָאמ יד ןבַײרטרַאֿפ וצ ןצנַאגניא ןסָאלשַאב טָאה .111 פיליֿפ גיניק רעד
 ַא זיב ןרױלרַאֿפ דנַאל סָאד טָאה שוריג םעד ךרוד .עינַאּפש ןוֿפ ןקסיר
 יד ,גנוטעברַאסױא-םנדַייז יד ,גנורעקלעֿפַאב עלעירטסודניא ןָאילימ ןבלַאה
 -רעביא ןצנַאגניא טציא ךיז טָאה ,ןקסירָאמ יד ןוֿפ גנוגיטֿפעשַאב-טפיוה
 טָאה עקירעמַא ןייק ןעננוטעברַאסױא-הֿכָאלמ ןוֿפ ריֿפסױרַא רעד ;טקַאהעג
 ןוא טסופ ןענַײז רעטרע ךס ַא ,טֿפלעה ףיוא יװ טעמכ טרענימרַאֿפ ךיז
 -טסניק ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רוטלוק-דרע יד ואוו טרָאד ;ןרָאװעג טסיוו
 ,תוירָבדִמ ןרָאװעג קירוצ טציא ןענַייז ,גנורעסַאװַאב רעכיל

 סָאװ ,עינַאּפש סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא טַײקשיטַאבעלַאב ַאזַא ַײב 0
 טייג ,טלעװ רעד ןיא הנידמ עטסגיטכעמ יד ןעװעג ה"י ןט-16 ןיא זיא

 דנַאלָאה ןוא דנַאלגנע .ץנַאלג ריא ןוֿפ ּפָארַא ןצנַאגניא ה"י ןט7 ןיא |
 -קנַארֿפ ;ןנעוו-םי יד ןַײרַא ןפַאכ ןוא םעינָאלָאק יד ריא יב וצ ןעמענ =

 ,טֿפַארק-השֶבי ריא ןרעטשעצ ןָא טבייה ךַײר = -

 -רעדנַאנוֿפ ךיז טָאה ,ןעוועג םיורג זיא עינַאפש ןעוו ,טַיצ רעד ןיא
 ןוֿפ רוטַארעטיל עשינַאּפש יד ,ךיוא טסנוק ןוא רוטַארעטיל ריא טילבעג
 סָאװ .,רעטיר עטצרַאהַאב זנוא טוַײװַאב טרעדנוהרָאי ןמ-17 ןוא ןט6
 -עג רימ ;טעברַא ןייק ןוֿפ ןסיוו טינ ןליוו סָאװ ,געלשעג ןיא ךיז ןסַײר

 ןעמוקַײב ןגעװ רָאנ ןטכַארט סָאװ ,עֿכילטסַײג עגידנעמַאלֿפ ָאד ןעניֿפ -
 .טייהרעגנוי ךיז טָאה ַאגעװ-עד עּפָאל גרוטַאמַארד רעד .רעקיטערעה יד
 ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד ,עדַאמרַא רעכילניזַאבמוא רעד ןיא טגילײטַאב
 ,רעבַײרש רעשיטַאמַארד רעטייווצ ַא ,רָאטיזיװקניא ןַא ןוא ךַאנָאמ ַא
 רע זיא ךָאנרעד ,ריציֿפָא ןַא ןעועג ביײהנָא ןיא ךיוא זיא .,ןָארעדלַאק
 -נָא טָאה רע סָאװ ,סעמַארד יד ןשיװצ  ,גיניק םַייב ןַאלעּפַאק ַא ןרָאװעג
 םנוֿפ סענעצס עכילטסַײג ה"ד ,יסָאטױא,, ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַייז ,ןבירשעג

 -ַארד עגיזָאד יד טציטשעג קרַאטש טָאה טַײקכילטסַייג יד .ןבעל ןשילביב |
 -רעס .גנולַײװרַאֿפ עטסנעש יד ןעוועג סָאד זיא קלָאֿפ םַײב ןוא ,םעמ
 ואוו ,ייטָאֿכיק ןָאד , ןַאמָאר ַא ןבירשעגנָא טָאה (1616--1947) םעטנַאװ
 -רעטיר רעשינַאּפש רעטלַא רעד ןוֿפ ןטַייז עטוג יד טרעדלישעג טָאה רע
 .עטמַאַאב עכילגיניק יד ןעמוקעג טציא ןענַייז טרָא ריא ףיוא סָאװ ,טֿפַאש
 ןעועג רָאי עכילטע זיא ןוא רעטיר ַא ןעוועג ןיילַא זיא סעטנַאװרעס
 ,ןשיקנערֿפטלַא ןַא ןַאמָאר ןַייז ןיא םוַײװַאב רע ,רישזלַא ןיא ןעגנַאֿפעג
 .רָאנ ;ןלעדיײא ןַא ,ןטצרַאהַאב ַא ,ָאגלַאדיה ןשינַאּפש םענענַאטשעגּפָא
 ,טַיקליטש רעגיאור רעד יב ןוא גנונעדרָא רעשיאייצילָאפ רעד יב ,טציא

5 : : 
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 ."נָא, ןוא ןגָאלש ךיז טסַײר רע לַײװ ,רוניֿפ עשימָאק ַא ןרָאװעג רע זיא
 - ,טינ םיא טעב רענייק שטָאכ ,עכַאװש רַאֿפ '"ךיז ןעמענ

 ןוֿפ םגיוועג ןצנַאג םעד .רעדנעלָאה יד ןוֿפ רחסמ רעד .43 8 :
 -םורד יד ,דנַאלעז .קילבופער עַיינ יד טַאהעג טָאה תודָבא סעינַאּפש
 -מורַא טָאה סָאװ ,ןדנַאלרעדינ עטגיניײארַאֿפ יד ןוֿפ ץניווָארּפ עגיד'ֿברעמ
 / רעד ןוֿפ ןוא סַאַאמ ןוֿפ ,ןייר ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ןיא ןעלזניא יד ןעמונעג
 / הנַאלעז :רחסמ ןשינַאּפש ןוֿפ עטשרוי יד ןעוועג זיא סָאד טָא --- עדלעש
 .  ןוֿפ ןריֿפ סָאװ ,ןנעװרעסַאװ עלַא טנעה עריא ןיא ןטלַאהעג טציא טָאה
 / .ויא ןעפרעװטנַא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד יװ םעדכָאנ .,ןַײרַא םי ןוא עיגלעב
 רעד ,םַאדרעטסמַא וצ ןייגרעבירַא ןעמונעג עילָאר ריא טָאה ,ןלַאֿפעג
 םינ ןצניווָארּפ עגידנוֿפצ יד ןבָאה ֿבנַא ןוא ,דנַאלָאה ןוֿפ טָאטשטּפױה
 ,לזניאבלַאה ןשיאענעריפ ןטימ לדנַאה םניא לײטנָא רעייז ןריואוועגנָא
 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא וליֿפַא .עינַאּפש ןוֿפ טלייטעגּפָא ךיז ןבָאה ייז שטָאכ
 --- ןעמענ עדמערֿפ ףיוא רעדָא ַײרֿפ --- רעדנעלָאה יד ןבָאה המחלמ רעד
 .ייז סָאװ ,האובת רקיע רעד ןוא לַאירעטַאמ-ױבֿפיש עינַאּפש ןייק טריֿפעג
 ,גנַאֿפ-שיֿפ רעשידנעלָאה רעד ,םי ןשיטלַאב ןוֿפ ןריֿפ וצ ןעננערב ןנעלֿפ
 -ָאה יד ןוא ,רעמ ץלַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ,גנַאֿפ-גנירעה רעד טפיוהרעד
 -,עפָארײא-ןוֿפצ ץנַאג ןיא גנירעה ןרעוויל ןביױהעגנָא דלַאב ןבָאה רעדנעל
 ןֿפױא :עגַאל עשיֿפַארגָאעג ענידנצנעלג ַא טַאהעג ןבָאה רעדנעלָאה יד
 רעבירעד ןענַייז יז ;ןע'מי עגידמורד יד ןוא עגידנוֿפצ יד ןשיווצ געוו ןבלַאה
 יז ,רחסמ ןשיאעּפָארײא םענײמענלַא םניא רעלטימרַאֿפ יד ןרָאװעג דלַאב
 .עזנַאה רעשטַייד רעסיורג רעגילָאמַא רעד ןוֿפ טרָא םעד ןעמונרַאֿפ ןבָאה

 ףיוא טַײקמַאזקרעמֿפױא רעייז טדנעוועג רעדנעלָאה יד ןבָאה ךיוא
 -ָאלָאק םעד ןעמענוצוצ ןטסָאמרַאֿפ ןיוש ךיז ןבָאה ייז :ןנעוו-םי עטַייװ יד
 -נָא ךיז טָאה סע טניז ,רעלַאגוטרָאּפ ןוא רעינַאּפש יד ייב לדנַאה-לַאינ
 ,רָאי ןט-1800 ןוֿפ ךרע ןַא ,עידניא טימ לדנַאה רעטקעריד רעד ןביוהעג
 ,ןצריוועג עשידניא יד ןֿפױקנַײא ןָאבַאסיל ןיא ןרָאֿפ וצ ןעמוק יז ןגעלֿפ
 -ָארפ ענענַאטשעגֿפױא יד ןוֿפ םירחוס יד טרעװרַאֿפ טָאה .11 פיליֿפ ןעוו
 ,ןענַאטרעטנוא עשילַאגוטרָאפ ענַייז טימ ןעגנואיצַאב זיא סע עכלעוו ןצניוו
 ןוֿפ ךיז ןגָאזפָא ןצנַאגניא רעדָא !הרירב יד טַאהעג רעדנעלָאה יד ןבָאה
 ןעַײרֿפ םעד ןפַאכנַײרַא ןיילַא רעדָא ,ןטקודָארּפ עשידניא טימ ןעלדנַאה
 רעד טימ טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז .עידניא וצ טירטוצ
 ,טַײהַירֿפ ןַײז טֿפמעקעגסױא טשרָאקָא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ עיגרענע
 יד ַײברַאֿפ עניכ ןוא עידניא ןייק נעװ ַא טכוזעג יז ןבָאה ביײהנָא ןיא



 -קעװַא טָאה קילבופער יד .ןוא ,עיזַא ןוא עּפָאריײא ןוֿפ ןגערב עגיד
 -רעביא טָאה ענייא עכלעוו ןוֿפ ,סעיצירעפסקע עכילטע ןיהַא טקיש

 : יד ןעמ טָאה דלַאב רָאנ * .ַאילמעז ַאיַאװָאנ לזניא םעד ףיױא טרעטניוועג
 ןכלעװ ,עקירֿפַא םורַא געוװ םעד ןשרָאֿפ ןעמונעגנ ןוא ןסירעגרעביא ןֿבורּפ

 .  .תודוסידוסב ןטלַאהעג רָאי טרעדנוה ןוֿפ ךׁשֶמ ןיא ןבָאה רעלַאגוטרָאּפ יד -
 . ןוֿפ רעלַאגוטרָאּפ יד ןפוטשסױרַא ןביוהעגנָא רעדנעלָאה יד ןבָאה דלַאב

 .  יֿפרַא ןשיקולָאמ םנוֿפ ןעלזניא-ץריוועג יד ןוֿפ יז ןבירטרַאֿפ ןוא עידניא
 /  -עג רָאנ ןענַײז רעלַאנוטרָאפ יד יב ;עקַאלַאמ ןוא ןָאלײצ ןוֿפ ,גַאלעּפ !

 א - ,ןַאטסודניא ןוֿפ ןגערב יד ףיוא ןטקנופ עכילטע עטלייצעג ןבילב

 ןבָאה רעדנעלָאה יד .עינַאּפמָאק עשידניא-טסָא יד .44 8 |
 יד יװ ,רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא רָאג קיטילָאפ-לַאינָאלָאק רעייז טריֿפעג
 ןייק טינ םי ןרעביא טקישעג טינ ןבָאה ייז ,רעלַאגוטרָאפ ןוא רעינַאּפש -
 :רעטעברַאדרע ןייק טינ ,ןרענָאיסימ ןייק טינ ,ןטסירויטנַאװַא עשירעטילימ !
 ןגעװ טעגאדעג טינ ןוא רעדנעל ןפַאכרַאֿפ וצ טבערטשענ טינ ןבָאה יז
 -קַארפ-ןייר יד ןגעו טרעלקעג רָאנ ןבָאה ייז ,הנומא רעייז ןטײרּפשרַאֿפ -
 רעדיווטעי טימ .ןסילש וצ ןהעזעג ןבָאה ייז ,רחסמ ןוֿפ ןבַאגֿפױא עשיטר

 ןייק טפַאכעגנַײרַא טינ ןבָאה ייז ,ךַאמּפָא-סלדנַאה ןניסַאפ ַא גנורינער
 ןרָאטנַאק ערעייז ןענעדרָאנַײא טימ טננונַאב ךיז ןבָאה ייז :סעירָאטירעט
 יז ,ןנעװ-סלדנַאה עסיורג יד ךיז ןענעגעגַאב סע ואוו ,ןטקנופ יד ףיוא !
 ;ןעגנוגנידַאב עגיטרָא ענעדײשרַאֿפ וצ ךיז ןסַאפוצ ףיוא תוירָב ןעוועג ןענַײײז

 ,הרוחס עשיאעּפָאריײא יד םיחקמ עלעװלָאװ רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ עיזַא ןיא ןבָאה יז = -
 . לדנַאה םעד טנעה יד ןיא ךיז וצ ןעמוקַאבנַײרַא יז ןבָאה טימרעד ןוא
 - ןוא עניֿכ ןיא טקורעגנַײרַא ךיז ןבָאה יז ;רעדנעל-חרזמ עטסטַייװ יד טימ -

 -ַא ןיִא ןעגנורדעגנַירַא ןענַייז םרעלעירטסודניא רעדנעלָאה יד  ,ןַאּפַאי
 - .עשידניא-טסָא יד ןעוועג זיא סָאד :גנומעגרעטנוא רעשיֿפתוש רעסיורג
 -  ןוֿפ לַאטיּפַאק-טנורג רעד ,(רָאי ןט-1609 ןיא טעדנירגעג) עינַאּפמָאק

 . -ֿפיױנוצ זיא ןוא ןענירָאלֿפ ןָאילימ 61/ ןֿפָארטַאב טָאה עינַאּפמָאק רעד -
 - ןבָאה סעיצקַא טֿפלעה ַא יװ רעמ ;סעיצקַא 9120 ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעג
 יד ןשיװצ ןלייטעצ ןעמ טנעלֿפ רָאי עלַא .םַאדרעטסּמַא וצ טגנַאלַאב
 רעד טול הסָנכה רענייר רעד ןוֿפ םיִקָלח ה"ד ,ןדנעדיוװיד יד ןרענָאיצקַא
 לָאמ טשרעדנַא ןַא ,גנומענרעטנוא רעד ןיא קלַח סנֿכילטיא ןוֿפ םיירג
 עכילטע ;טנעצָארּפ 78 וליֿפַא ןוא 60 זיב ןֿכײרגרעד ןדנעדיוויד יד ןגעלֿפ

 ןבָאה ןֿפישסלדנַאה יד ,תוקָוה עסיורג ןעוועג ןענַײז ,טרעקרַאֿפ ,לָאמ :
 ןגעלֿפ רַאֿפרעד ןוא ,רעביור-םי יד דַצֵמ תונָכַס עסיורג ןייטשוצסיוא טַאהעג = }
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 ,רנַאלָאה ןוֿפ ילבֿפױא רעד 0000 גע רש1

 . ,ןֿפיש 40---80 וצ זַײװסערדַאקסע ,רעינַאּפש יד יװ טקנופ ,ןרָאֿפסױרַא יז
 .ןַאמ טנזיוט ןביז-סקעז ַא ןוֿפ שזַאפיקע ןַא טימ ,טנֿפָאװַאב ש'ירעגירק
 ,טכַארֿפ יד .רָאי ַא לָאמ יירד דנַאלָאה ןוֿפ ןײגקעװַא ןגעלֿפ ןֿפיש יד
 םַאדרעטסמַא ןיא ןֿפױקרַאֿפ ןעמ טנעלֿפ ,קירוצ ןעננערב ןגעלֿפ יז סָאװ
 ,רָאי ַא לָאמ ייווצ

 ןגרָאזרַאֿפ וצ ךיז ףױא ןעמונעג טָאה עינַאּפמָאק עשידניא-טסָא יד
 ,טַאקשומ ,גנירמיצ ,רעֿפעֿפ ,ךעלעגעג :ןצריוועג ײלרעלַא טימ עּפָארײא
 ,טרעוו ַא רַאֿפ סָאװ עדוי ימ ץּפָאריײא ןיא טַאהעג ןַאד טָאה סָאד סָאװ
 ןבָאה ןוא ,ייןבורג-דלָאג, ערעייז ןענַײז סָאד זַא ,ןגָאז ןנעלֿפ רעדנעלָאה יד
 יד ףױא ןזַײרּפ עֿכױה יד ןטלַאהוצנַײא ןעלטימ עלַא טימ טסַײלֿפעג ךיז
 -ָאנָאמ יד ןפַאֿכנַײרַא -- געװ ןייא רָאנ ןעוועג זיא וצרעד ,ןטקודָארּפ
 ךיז גידנענעכער טינ ,ןוטעג עקַאט סָאד טָאה עינַאפמָאק יד ןוא ,עילָאּפ
 עשיקולָאמ יד ןוֿפ רעעּפָאריײא עלַא טרעטַיוורעד טָאה ןעמ ,םענייק טימ
 - ףיוא ןײגנַיא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,עשימייה יד ;ןעלזניא עשידנוז ןוא
 יד .טעלױקענסױא טושפ ןעמ טָאה ,רעדנעלָאה יד ןוֿפ גנעגסטעברַא יד
 ,ןעלוניא עלַא ףיוא רעמיוב-ךעלעגענ עלַא טקַאהעגסױא טָאה עינַאּפמָאק
 ֿבוחמ ןעוועג ןענַייז לזניא םעד ןוֿפ רענױאװנַײא יד ;עניאָאבמַא ץוחַא
 עינַאפמָאק רעד סָאד ןבעגוצּפָא ןוא סקיוװעג ןרעַײט םעד ןעװעדָאה וצ
 -נעלָאה יד ייב טֿכענקבַײל ןרָאװעג ןענַייז ייז ;חקָמ ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ
 ןייק ןַײז טלָאמעג ןענָאק טינ לָאז סע ידכב .םרעלעירטסודניא עשיד
 .ןיא לדנַאה-ץריװעג ןצנַאג םעד טרירטנעצנָאק ןעמ טָאה ,עדנַאבַארטנָאק
 .ַאװַאי לזניא ןֿפױא ,ע יווַאט ַא ב טָאטש רעטעדנירגעגיַײנ רעד

 יד ,ןדנַאלרעדינ יד ןיא גנונעדרָא עשיטילָאפ יד .45 8
 ןוֿפ דנַאטשלױאוו םעד ןבױהעגֿפױא טָאה לדנַאה ןשידנעלָאה םנוֿפ החלצה
 עפָארײא ןיא דננעג ןייא ןייק ,גנורעקלעֿפַאב יד טרעסערגרַאֿפ ןוא דנַאל
 רוטלוק רעד ןוֿפ טינש רעצנַאג רעד .טעטש ליֿפ ױזַא טַאהעג טינ טָאח
 ןֿפַאשַאב ןענַײז ןדנַאלרעדינ עגידנוֿפָצ יד ןיא גנונעדרָא עשיטילָאּפ יד ןוא
 -פָא ןצנַאגניא זיא ףרָאד רעד .טעטש עלעירטסודניא יד ךרוד ןרָאװעג
 -עג טינ ןבָאה רעניױאוונַייא עשיֿפרָאד יד ;קירוצ ףיוא ןרָאװעג טפוטשעג
 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה יז ,ןטַאטשרַאװ זיא םע עכלעוו ןענעֿפע טרָאט
 ןבָאה אֿפוג טעטש יד ןיא רעבָא ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא לייטנָא םוש
 ויא הֹלָׁשִממ עצנַאג יד :טכַאמ רעד וצ טירטוצ ַא טַאהעג עלַא טינ ךיוא
 ןוֿפ טעטש יד .,תווהּפְׁשִמ עשירחוס עֿכַײר טֿכיש םעניילק ַא יב ןנעלעג
 ןעוועג ןענַײז ןצניווָארּפ ערעדנַא יד ןוֿפ לייט ןטסערג םנוֿפ ןוא דנַאלָאה
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 ַא ןענַאטשעג ןיא טָאטש רעד ןוֿפ שארב .ןקילבופער עשיטַארקָאטסירַא
 ןצנַאנ ןֿפױא ןעוועג ןענַייז סעלעטש ערעייז ;ןשטנעמ 40--30 ןוֿפ טָאר
 - טעדליבעג ןבָאה ןטָאר-טָאטש עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ ןטַאטופעד יד ,ןבעל
 ןגעלֿפ סָאװ ,דנַאלָאה ץניווָארּפ רעד ןוֿפ ןטַאטש יד ןיא : ןטַאטש-ץניװָארּפ
 יד ןוא ,םיטש ןייא טַאהעג טַײל-לדַא יד ןבָאה ,גַאַאה ןיא ןבַײלקֿפױא ךיז
 ןוא המחלמ חוכמ ןגַארֿפ ןיא .ןעמיטש 18 --- טעטש יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 -נַײא ןַא ןבָאה טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ,ןרעַיטש ןגײלֿפױרַא חוכמ ,םולש
 ,םולשַאב ןגימיטש

 ןענַײז פיצנירּפ (ןֿכילדנוב) ןוויט ַארעדע ֿפ םענעגייא םעד ףיוא
 -וצ ךיוא ךיז ןגעלֿפ סָאװ ,ןטַאטש -לַארענ עג יד טױבעגֿפױא ןעוועג
 -רעטנוא עגנַאל ןייג ןגעלֿפ םולשַאב ןדיווטעי רַאֿפ .גַאַאה ןיא ןעמוקֿפיױנ
 רעדעי ;טעטש ענלצנייא יד רעדָא ןטַאטש ענלצנייא יד ןשיווצ ןעגנולדנַאה
 ,תויכז ערעדנוזַאב עריא רַאֿפ ןזַײא ןוא לָאטש ןטלַאהעג ךיז טָאה עּפורג
 טכַאמ רעד ןוֿפ .טַײהַירֿפ-סגנונימ טשרעהעג טָאה קילבוּפער רעד ןיא
 -ױטַאק יד רָאנ ,ךריק עשיטנַאטסעטָארּפ יד טנעקרענָא ןעוועג וליֿפַא זיא
 -לוֿפ טַאהעג ךיוא ָאד ןבָאה ןדיי ןוא ,טקירדעג טינ ךיוא ןעמ טָאה ןקיל
 ןעוועג דנַאלָאה זיא טרעדנוהרָאי ןמ-17 ןיא ,הנומא ןוֿפ טַייהַיירֿפ עמוק
 ןֿפָאלטנַא ןענַײז סָאװ ,ןטנַארגימע עשיאעּפָאריײא יד רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא
 רעד ןיא .קנַאדעג ןעַײרֿפ םעד טקיטשעג טָאה ןעמ ואוו ,םייה רעײז ןוֿפ
 ,ליו רע רעֿכיב ערעסָאװ ןקורד וצ ײרֿפ ןעוועג ןרעדיוװטעי זיא קילבופער
 ןדנַאלרעדינ יד ןיא ןבעל עגידוועריר ןוא עַיירֿפ סָאד ךיז טָאה טפיוהרעביא
 זיא סָאד) גנוטַײצ יד ןעמוקענֿפױא זיא ָאד סָאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיױא
 ,םַײנ ַא ןצנַאנניא ןעוועג זיא סָאד ,(י'העידי,, :שטַיט רעד

 .ךײרקנַארֿפ ןיא עיֿכרַאנָאמ רעד ןוֿפ םיזירק רעד

 טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא .עיֿכרַאנָאמ עשיזױצנַארֿפ יד .46 8 |
 יװ ,הנידמ עשיֿכרַאנָאמ ַאזַא טקנוּפ ןעוועג ךַײרקנַארֿפ זיא ה"י ןט-16 ןוֿפ
 ,ןברָאטשעגסױא ןענַייז סעילימַאֿפ עש'הרָרש עטלַא יד ןוֿפ לייט ַא .עינַאּפש
 םיא יב ןעמונרַאֿפ טציא ןבָאה ןוא גיניק םעד ןעניד קעװַא ןענַייז לייט
 ,סנַאװָארּפ ,קָאדעגנַאל) ןצניוװָארפ-ץינערנ עכילטע רָאנ .,סנטסָאפ עֿבױה
 ערעייז טַײצ רעד זיב טיהעגֿפױא ךָאנ ןבָאה (,וו ,זא .א ןַאטערב ,עניֿפָאד
 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןדננעג יד ןבָאה רעבירעד) ןטַאטש עלעיצניווָארפ
 -ענעג רעדָא ,ןטַאטש ענײמעגלַא ןייק .(רעדנעל-ןטַאטש --- קפקצצ 4



 - ןעמ ;1484 טניז ןֿפורעגֿפױנוצ טַאהעג טינ ןיוש ןעמ טָאה ,ןטַאטשילַאר
 (1547--1518) .1 ַאוסנַארֿפ .ייז ןיא ןסעגרַאֿפ ןצנַאנניא יװ יוזא טָאה
 ךרוד -- ךיוא טַײקכילטסַײג רעד רעביא הלשממ ןַײז טיירפשעגסיוא טָאה
 ןיא) טמפיופ ןטימ עינָאלָאב ןיא ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,ךַאמּפָא םעד
 -ַאב וצ טכער סָאד ןעמוקַאב גיניק רעד טָאה ןָא ןַאד ןוֿפ ;(רָאי ןטײ6
 - םַײב ןוא ,סעלעטש עכילטסַינ עכיוה יד ףיוא ןטַאדידנַאק ענַיז ןעמיטש
 ײז ןוֿפ ןעמענ וצ ןוא יז ןגיטעטשַאב וצ טכער סָאד ןבילבעג זיא טספיופ
 םניא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה קיטילָאפ עצנַאנ יד ,(ןטַאנַא,,) טלעג-רָאי
 ןעמונעגנָא ,ןצעזעג יד טעברַאעגסױא ןעמ טָאה ָאד .טָאר ןכילגיניק
 -עג ,רעַיטש םנוֿפ םיירג יד טמיטשַאב ,ןבעל ןיא ןריֿפוצֿכרוד יז ןעלטימ
 םנוֿפ ןעמונענסױרַא טָאה גיניק רעד סָאװ ,ןסעצָארּפ עניטכיוו יד טריֿפ
 ןייק טַאהעג טינ טָאה טֿפַאשלעזעג יד ,ןטכירעג ענײמעגלַא יד ןוֿפ תושר
 .עטמַאַאב עכילגיניק יד ןוֿפ טַײקניטעט יד ןרילָארטנָאק וצ טַײקכילנימ םוש
 ,וירַאפ ןיא טנעמַאלרַאפ רעכילגיניק רעד ,ץעיצוטיטסניא ןייא רָאג
 ֿבורס ןענַייז טרָאד ,ןליוודליוו סניניק םעד ןטלַאהעגנַײא זיא סע יװ טָאה
 רעבָא ;סעלעטש ערעייז ןיא טֿפױקעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןסעזעג
 ןרעוװ טרעטַייװרעד טנָאקעג טינ ןיוש יז ןבָאה ,ןיהַא ןעמוקעגנַירַא לָאמניײא
 עֿבילגיניק עלַא ןקישוצ ןעמ טגעלֿפ טנעמַאלרַאפ םוצ ,ןטסָאפ רעייז ןוֿפ
 ןַאד טשרע ןוא .,ןלָאקָאטָארּפ ענַײז ןיא ןגָארטנַירַא יז לָאז רע ,ןלעֿפַאּב
 - -עג טָאה טנעמַאלרַאֿפ רעד ;ץעזעג ַא ןוֿפ טֿפַארק יד ןעמוקַאב יז ןנעלֿפ
 ַאזַא ףיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב ענַײז גיניק םעד ןכַאמ וצ טַײקֿפילגימ ַא טַאה
 ,הנָקת יד ןטלַאהרַאֿפ וצ ןֿפוא

 - ;ץנַאלג רעדנוזַאב ַא טימ ףיוה ןַײז טלגנירענמורַא טָאה .1 ַאוסנַארֿפ
 יד ןבעג טנָאקעג םיא טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא ןעמונעגרעביא טָאה רע
 ענייש יד ןבעל .עילַאטיא ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טסנוק עַײנ
 ןוֿפ ןצַאלַאפ עמַארעג יד ןסקַאװעגסױא ןענַײז ערַאול רעד ןוֿפ סענערב
 עגיטכיל עסיורג טימ ,ליטס םעַינ םניא ,ןטַאנגַאמ עסיורג יד ןוֿפ ןוא גיניק
 -ענ ךיז ןבָאה רעציזַאב יד ,רעדעס ןוא ןקרַאפ טימ טלגנירעגמורַא ,ןלַאז
 -עילַאטיא עטמירַאב יד ןוֿפ קרעװ עטסנעש יד טרָאד ןבַײלקוצֿפױא טסַײלֿפ
 -םיוא ףיוא סרעטסַיימ ןעגנערבפָארַא לעיצעפס טגעלֿפ ןעמ ,רעלטסניק עשינ
 -עג ףיה רעכילגיניק רעד טָאה ךיוא  .טנעוו יד ןוא ןטיֿפוס יד ןלָאמוצ
 טָאה עלעבויד .,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןיא ןעננוטכיר עַײנ יד טציטש
 רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ גנוריצַאב ןוא גנונידייטרַאֿפ,, קרעװ .ַא ןבירשעגנָא
 -ןרעֿבורט רעד ןוֿפ גנעג עטלַא יד ןֿפרַאװקעװַא טסייה רע ואוו ,ײךַארּפש
 -םע רעונוא ףיוא תודע ןנָאז ןוא טסוג םעד רעביא ןריֿפ, סָאװ ,עיזעָאּפ



 7 טישו רעקיטנַא רעד ןוֿפ .טרעטפומ י יד וצ ןדנעוו רו טסייה רע ;יית
 / יד, ןָא טבַײרש ןוא עדַאיליא, רעד ךָאנ טכַאמ רַאסנָאר טעָאּפ ר
 טַיצ יד ןָא ןבייה הֿפוקת רעניזָאד רעד ןוֿפ רעבַײרש יד .יעדַאיסנַא

 וצ גהונ לָאמַא ךיז זיא ןעמ יו ,רעדָא) םזיציס ַאל ק ןשיזױצנַארֿפ םנוֿפ
 רעד ,.1 ַאוסנַארֿפ רעבלעז רעד רָאנ ,("םויציסַאלק ןשלַאֿפ,, םנוֿפ ,ןנָאז
 -ןסַאג טרעװרַאֿפ גנורינער ןַיז ןוֿפ בײהנָא ןיא טָאה ,טסנוק ןוֿפ רעציטש
 . עריטַאס ריא טימ טנעלֿפ סָאװ ,עפורט-רעבָאהביל ַא ןוֿפ ןעננולעטשרָאֿפ
 . גיניק רעד ;רעשרעה עשידנעלסיוא יד ןוא ףיוה םעד ,ךריק יד ןרירנָא
 - טרעװרַאֿפ ןענַייז םורַא טַייצ ַא ןיא .קיטירק ַאזַא ןדַיײל טלָאװעג טינ טָאה !

 - -ביב םעד ךיז ןיא טגינײארַאֿפ ןבָאה סָאװ ,סעירעטסימ עסיורג יד ןרָאװעג
 / ןבעג טלָאװעג טינ טָאה גיניק רעד ,רנַאשז-סקלָאֿפ ןטימ ףָאטש ןשיל
 / טלָאװעג רע טָאה ךָאד רָאנ ,דנַאטש-לדַא םעד טַייקגידנעטשבלעז ןייק

 הָנָרדַמ רענירעהעג ַא ףיוא ןלעטשקעװַא ,עיטַארקָאטסירַא רעד ןשיווצ ןב
 ןיא ןַײרַא לָאמַא רעדיוװ ןענַײז סע .,ןעגנולַײװרַאֿפ עריא ןוא תודימ ערי
 -ןעמַאד רעד ,ןרינרוט עשרעטיר יד ,ןנעיעג עגידנצנעלג יד עדָאמ רעד

 ,טַײצ רעשרעטיר רעד ןוֿפ םינָמיס עלַא -- .וװ .זא ,א טסניד - -

 / לעװעג טינ ןענַײז ךַײרקנַארֿפ ןיא .גנורעלקֿפױא יד .47 8
 -  ֹזַא ,עיצַאמרָאֿפער רעד וצ ןּפוטש ןעוועג ןלָאז סָאװ ,תוביס ענעי אֵצמַגּב -
 / יא עסַאמסקלָאֿפ יד .רעדנעל ענידנוֿפצ יד ןיא ןוא דנַאלשטַייד ןיא יו -

 -  יװ ,םױר ןנעק ןוא טַײקכילטסַײג רעד ןגעק טרעטיברַאֿפ ױזַא ןעוועג טינ -
 - םיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,עיֿכרַאנָאמ יד ןוא ,דנַאלשטַייד ןטלקערבעצ םניאי
 - טַאהעג טינ טָאה ,טַײקכילטסַיינ רעגיסולֿפניא ןוא רעֿכַײר רעד ןוֿפ ץונ -

 / ןיא סָאד יװ יװַא ,סנגייא עשרעטסיולק םָאד ןריקסיֿפנָאק וצ םימעַט ןייק
 - .  ןטייװצ םניא ,רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןהעשעג !
 / "עג רעד ןוֿפ ןוַײרק יד ןיא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןטי16 ןוֿפ גנילדנהעצ-
 .  ,גנוטֿביר עשירערעלקֿפױאדזעיגילער ַא טײרּפשרַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעטעדליב = -

 . יד ןוֿפ ןוא ןסומסַארע ןוֿפ ןעעדיא יד וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג זיא סָאװ =
 - -נַארֿפ יד ןשיווצ ןעוועג ךָאנ זיא סע רעבָא .,ןרָאטַאמרָאֿפער רעדרָאֿפסקָא
 - .ענעטוה וצ עטנעהָאנ רעמ ַא ,גנוטכיר רעדנַא ןַא ןטסינַאמוה עשיזיוצ

 - טול רעכילטסַיג ַא ןוא ךַאנָאמ ַא ,(1595--1490) עלבַאר .(13 8 העו) -
 -עגנָא טָאה ,ןכַאז-הנומא ןיא גיטליגכיילג ןצנַאגניא רָאנ ,עיסעֿפָארּפ ןַײז = -

 ןיא פֶא טכַאל רע .,ײלעירגַאטנַאפ ןוא .ַאיטנַאגרַאנ, עריטַאס ַא ןביוש =
 "וצ רע טזָאל ךַאז ןייא רָאנ ;ןבעל ןוֿפ ןעגנונַײשרע עלַא ןוֿפ קרעוו םעד
 טסילַארוטַאנ ַא ןוא רעניצידעמ ַא .גנודליב עַײנ יד ןוא טֿפַאשנסיװ יד ר
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 ןוֿפ ןדעןג ןימ ַא קרעוו ןַײז ןיא עלבַאר טרעדליש ,ןסערעטניא ענַייז טול
 זיא סָאד) ַאמעלעט טֿפַאשנטַאבַא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא גנורעלקֿפױא
 יװ ,אתורבח ַאזַא טינ זיא סָאד ,(ילַאעדיא,, :שטַיט רעד שיכירג ףױא
 -ייפ ןוֿפ ,םירָדנ ןוֿפ ,תורמוח ןוֿפ טינ ןעמ טסייוװ ָאד ,ןריטסַאנָאמ יד ןיא
 ןימ ןייא רָאנ ןוא ,דנַײרֿפעטוג ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ַא זיא סָאד ;ךיז ןגינ
 ןעַײרֿפ םעד , .טינ טירטוצ ןייק רעהַא ןבָאה -- סעקעובצ --- ןשטנעמ
 עֿבטב ןיוש טיצ ,הֿביֿבס רעלעדייא ןַא ןיא ןסקַאװענסױא זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 עניזָאד יד טָא ;תודימ עטכעלש יד ןוֿפ םיא טלקע סע ןוא ,תמא םוצ
 ערע --- ןשטנעמ עַײנ יד ןֿפור היִטֹנ

 םע רעמ סָאװ .םזיטנַאטסעטָארּפ ןוֿפ בייהנָא רעד .48 8
 רעמ ץלַא ,ףמַאק רעזעינילער רעד טרעקַאלֿפעצ דנַאלשטַײיד ןיא ךיז טָאה
 סרעטול ןוֿפ רעגידיירפ יד טײרּפשרַאֿפ ךיוא ךַײרקנַארֿפ ןיא ךיז ןבָאה
 ןמו-לכ .עסעמ רעשילױטַאק רעד ףיוא ןלַאֿפנָא ףרַאש ןגעלֿפ סָאװ ,הטיש
 וצ ידכ ,ןטנַאטסעטָארּפ עשטַײד יד ךעלדנח טכַאמעג טָאה .1 ַאוסנַארֿפ
 טינ טעמכ ןביולג םעַינ ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןעמ טָאה ,.ש לרַאק ןטַאש
 -סעטָארּפ יד ןבָאה רָאי ןט-1224 ןיא רעבָא .,ךַײרקנַארֿפ ןיא טרירעגנָא
 יד, ןטָארוצסױא ףורוצ ַא טימ ןטַאקַאלּפ םוטעמוא טפעלקעגסיוא ןטנַאט
 -ֿפָאלש סגיניק םעד ןוֿפ ריט רעד ףױא וליֿפַא ;'ייירענידנצעג עשיליוטַאק
 -ַאב טריּפשרעד ךיז טָאה גיניק רעד .טַאקַאלפ ַאזַא ןעגנַאהעג זיא רעמיצ
 רעצישַאב ןטשרעבייא ןֿפױא יװ ,ךיז ףיוא טקוקענ טָאה רע לַײװ ,טגידייל
 טנעמַאלרַאפ רעד ןוא (טעטיסרעווינוא רעד) ענָאברָאס יד .ךריק רעד ןוֿפ
 טכַאמ יד ,ןֿפָארטשַאב ברַאה עגידלוש יד לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפעג ןבָאה
 ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ לַײװ ,רעֿכיב יד ץֿפדור ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה
 טקישעג ןעמ טָאה טַײצ ןייא .ערעל רעַיינ ףעד ןוֿפ גַיצעג ַא ףיוא יװ יז
 -רעכיב עלַא ;סָאװ סנייא ץלַא --- סעפע ןקורד רַאֿפ היָלֹת רעד ףיוא
 רעביא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טכַאמרַאֿפ ןעמ טָאה ןעמָארק
 יז ;טכירעג ןטשרעבייא ןוֿפ ןרָאזנעצ ןוֿפ לָארטנָאק ַא ןעַײרעקורד יד
 ןענַײז ןוא גיטיינ ןענַײז, ןבַאנסױא ערעסָאװ ,ןענע'קסַּפ טזומעג סָאד ןבָאה
 -ערעה יװ ,טקַאפעג טָאה ןעמ סָאװ יד .,ייהמָכסה ַא ןעמוקַאב וצ יֹואָר
 ,םנֿפױהרעטַייש יד ףיױא טנערברַאֿפ ןעמ טָאה ,רעקיט

 ןוֿפ ערנַאנַאּפָארּפ יד ךיז טָאה תוריזנ עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ
 ןיא ןעוו ,ןרָאי רעגיצרעֿפ .יד ןוֿפ טקרַאטשרַאֿפ ךָאנ םזיטנַאטסעטָארּפ
 םניװלַאק ,רעגידיירפ רעווענעשז יד ןוַײװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה ךַײרקנַארֿפ
 ַא ןעמוקעגֿפױא טציא זיא ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ לעווש עמַאס םַייב ,םידימלת
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 ןייק ןעגנערב ןַײװנסַאמ ןעמ טנעלֿפ טרָאד ןוֿפ ןוא ,תוסרוקיפא ןוֿפ לַאװק
 -גַאטסעטָארּפ ערעדנַא ןוא ךַארּפשסקלָאֿפ רעד ףיוא לביב יד ךַײרקנַארֿפ

 ןסַאלק ייווצ ךיוא ָאד ןענייז ןדנַאלרעדינ יד ןיא יװ טקנופ ,ןטֿפירש עשיט א
 -לדַא יד טַײלטָאטש עכילנעמרַאֿפ יד :םזיטנַאטסעטָארּפ םוצ ןעוועג הטונ 0:

 עֿכילכריק יד ןיא לײטנַײא ןַא ךָאנ טקנעבעג ןבָאה עטשרע יד ,טַײל
 יד ןֿפַאש וצ טַאהעגנ םעד ףױא ןבָאה ןטנַאטסעטָארּפ יד ייב :םינָינע -
 עניילק יד .עדניימעג רעד ןוֿפ ייעטסטלע, עֿבילטלעװ יד ןוא רעגידיירפ בי

 יװ ,טַײקכילטסַײנ רעד ףיוא האנַק טימ טקוקעג ןבָאה רעדיוװ טַײל-לדַא
 טַאהעג קרַאטש ןבָאה ייז ןוא ,תואלחנ עגידלַאװג עריא ףיוא ךיז טציז יז
 .ןתורישע עכילכריק יד ןוֿפ ןובשָח ןֿפױא עגַאל רעייז ןרעסעברַאֿפ וצ קשח
 קרַאטש יײז זיא םע :םימעט ערעײז טַאהעג ןבָאה תורָרש עסיורג יד
 ןײלַא ןענָאק יז ןלעװ ,ןטנַאטסעטָארּפ ןרעוו יז ןעו זַא ,סָאד ןלעֿפעג
 ערעייז טסנידסמָאנ ןֿפױא ךיז וצ ןטעברַאֿפ ןוא עֿכילטסַייג ערעייז ןעמיטשַאב
 -גַײא ערעדנַא יד ןוא טַײל-לדַא עניילק יד ,טֿפַאשרעניד רעייז ,םיֿבורק
 ןֿפַאש רעדיוװ יז ןלעװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא --- הֿביֿבס רעד ןוֿפ רעניואוו
 -קנַארֿפ ץנַאג ןיא ,טכַארּפ רעלַאדָאעֿפ רענילָאמַא רעיז ןוֿפ ןַײשּפָא ןַא
 ינַאגרָא עקרַאטש ןיא ןסָאלשעגֿפױנוצ ןטנַאטסעטָארּפ יד ךיז ןבָאה ךַײר
 רעײטשרָאֿפ ערעייז ,סעירָאטסיסנָאק עשיטָאטש ןבילקעג טָאה ןעמ .,סעיצַאז
 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןוא ,סעירָאטסיסנָאק-דנגעג ןיא טלמַאזרַאֿפ ךיֹז ןבָאה
 ןצנַאג ןוֿפ (| ד ָא גיס) ןרָאֿפנעמַאזוצ ףיוא ןבילקעגֿפױא ךיז ןבָאה ןדנגעג יד
 -וצ ןשטנעמ עכילטלעוו ןסעועג ןענַײז סעיצוטיטסניא עלַא יד ןיא ;דנַאל
 ,עֿכילטסַײנ טימ ךַײלג

 ןענַײז רעֿפרַאש ץלַא ,ןסקַאװעג זיא גנונעװַאב יד רעמ סָאװ רָאנ
 יד ףױא טקוקעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעד ןוֿפ סעיסערפער יד ןרָאװעג
 -גַארֿפ ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ רעד .םידרומ עֿכילרעֿפעג ףיוא יװ ,ןטנַאטסעטָארּפ
 -ַאפ עגידרעַייֿפ , יד טנעמַאלרַאפ ןיא ןֿפַאשַאב טָאה ,.11 ךירנעה ,,1 ַאוס
 יד ןוֿפ רענייא ןעוו .רעקיטערעה ן'טפשמ וצ עיציזיווקניא ןימ ַא ,יײעטַאל
 ,רוביד רעטלַא רעגידובכב רעד ,טנעמַאלרַאפ רעזירַאפ ןוֿפ רעדילגטימ
 ,ןכַאז-הנומָא רַאֿפ ןענערברַאֿפ ןגעק טרָאװ ַא ןגָאז וצ טנעוורעד ךיז טָאה
 ,טױט-רעַייֿפ םוצ טּפשמ'רַאֿפ ךיוא םיא ןעמ טָאה

 ןט-1860 םורַא םרָאֿפער עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ יד 9 9

 ןיז עגירעי-גיצניוו ירד ןבילבעגרעביא ןענַייז טוט .11 ךירנעה ךָאנ - ,רָאי

 רָאי 30 ןוֿפ ךשמ ןיא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טרינער ןבָאה סָאװ ,ענַײז
 ,תומוהמ עגיד'רדסכ ןוֿפ טַײצ ַא ךַײרקנַארֿפ רַאֿפ זיא סָאד ,(1889--1539)
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 ;ןעיײטרַאפ .עזעיגילער יד ןוֿפ ןסױטשנעמַאזוצ יד ןעוועג ןענַײז בײהנָא ןיא
 םנוֿפ לייט רעשפיה א ,ןרָאינעס יד ןרעדור ןעמונעג ךיז ןבָאה ךָאנועד
 -מוא ןַא ךיז רַאֿפ ןבָאה טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,טעטש עכילטע ןוא לדַא
 ןדנַאטש ענלצנייא יד יו רעגייטש ַאזַא ףיוא ךרע ןַא ,גנולעטש עגיגנעהּפָא
 ןוז ןטסטלע .11 ךירנעח ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,דנַאלשטַייד ןוֿפ ןלייט ןוא
 ןענַײז סָאד ;טכַאמ עצנַאג יד טּפַאכרַאֿפ ןזי ג יד ןוֿפ החפשמ יד טָאה
 -ַֿײלג ויא סָאװ ,טרַאויטס עירַאמ ,ױרֿפ סגיניק םעד ןוֿפ םיֿבורק ןעוועג
 ןרָאװעג םסרוֿפמ זיא זיג ַאוסנַארֿפ דנַאלטָאש ןוֿפ ןיגיניק ןעוועג גיטַייצ
 לַאנידרַאק רעד ,רענַייז רעדורב רעד ןוא ,עינַאּפש טימ המחלמ רעד ןיא
 רעד ןעוועג זיא ,ליצנָאק רעטנעדירט ןֿפױא ןָאזרעפ ענעהעזעגנָא ןַא ,זינ
 ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ :ךַײרקנַארֿפ ןיא טַאלערפ ןוא רָאינעס רעטסכַייר
 ,ןטֿפַאשּפוקסיביצרַא 6 לָאמַאטימ ןעמונרַאֿפ רע טָאה ענַײז םיֿבורק
 ,ןטֿפַאשנטַאבַא 90 ןוא ןטֿפַאשפוקסיב ן

 :עבַאגֿפױא ערָאלק ַא טלעטשענ ךיז טָאה ןזיג יד ןוֿפ קיטילָאפ יד
 יז ןבָאה גיטַײצכַיײלג ;ךַײרקנַארֿפ ןיא תוסרוקיּפַא יד ןגיליטרַאֿפ ןצנַאגניא
 ןעמ סָאװ ,תוסָנכה ןוא סעקטנָאיַאמ עכילגיניק יד קירוצ ןעמענוצוצ ןהעזעג

 ; .ןגיניק עגידרעירֿפ יד ייב טַײל-לדַא ךס ַא ןבעגעגרעדנַאנוֿפ טַאהעג טָאה |
 ' ןוֿפ רעמ ;גנורעקלעֿפַאב יד טציירעצ קרַאטש טָאה ןזיג יד ןוֿפ גנוריֿפ יד
 יד ,ןטנַאטסעטָארפ יד ןדירֿפוצמוא ןעוועג ,ךילטנייוועג ,ןענַייז ןעמעלַא
 610862018 טרָאװ םנוֿפ טוַײרגרַאֿפ) ןט ָא נע גוה ןֿפורעג יז ןבָאה רעננעג
 - -ָארפ יד ןוא ,רעצייווש יד ןֿפורעג ןעמ טָאה ױזַא ;121896008560 רעדָא
 רעשירעצייווש רעד ןוטכָאנ ןליוו יז זַא ,ןֿפרָאװעגֿפױא ןעמ טָאה ןטנַאטסעט

 ןַא ןכַאמ טֿבורפעג ןבָאה טַײל-לדַא ענעדירֿפוצמוא לייט ַא ,(קילבופער -
 ,ןזיג יד ןוֿפ ןרעװ רוטפ ןוא גיניק םעד ךיז וצ ןפַאכנַײרַא ,דנַאטשֿפױא
 טָאה ןעמ ןוא ,טַײצ רעד רַאֿפ ןרָאװעג טקעדעגֿפױא זיא ןַאלּפ רעד רָאנ/
 -סױרַא ןענַײז לַיײװרעד .טקַאפעג רערעװשרַאֿפ יד ןוֿפ לייט ןטסערג םעד
 ,רָאינעס רעסיורג רעד יז ןוֿפ ץיפש רעד ןיא ,עגיסעמ רעמ יד ןטָארטעג
 זיױה ןוֿפ ןצנירפ ,םיֿבורק סגיניק םעד ןוא (001:9מ+) ינילָאק לַארימדַא
 םיכוסכס עזעיגילער ןוא עשיטילָאפ עלַא זַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .ןָאברוב
 יד ןֿפורֿפױא לָאז ןעמ :געו ןכילצעזעג ַא ףיױא ןרעוו טרעֿפטנערַאֿפ ןלָאז
 -ַאמוה יד .,חוכיוו ןזעינילער ןסיורג ַא ןענעדרָאנַײא ןוא ןטַאטשילַארענעג
 ןעוועג הטונ ןענַײז ןקילױטַאק עגיסעמ יד ןוא ןפוקסיב עטעדליבעג-שיטסינ
 ,הרָׁשּפ ןימ ַאזַא ףיוא ןייג וצ

 ןיא ךיז ןבָאה רָאי ןט-1860 ןיא ןוא ,ןבעגנֿכָאנ טזומעג ןבָאה ןזיג יד
 ;ןטַאטש-לַארענעג יד ,הקָסֿפה רעגירעיד75 ַא ךָאנ ,ןבילקעגֿפױא ןַאעלרָא



 רעטייווצ .11 ךירנעה ,.11 לרַאק רעגירעי-גיצניוו רעד ןַאד טָאה טגיניקעג -
 ןריֿפוצֿכרוד ןעוועג טיירג זיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא טייהרעמ יד .,ןוז -
 -ֿפריק םעד ןריזירַאלוקעס וצ טנײלעגרָאֿפ טָאה ןעמ .,םרָאֿפער עֿכילֿפריק אי

 ףיוא ןייג קלָח-טירד ַא לָאז ייברעד :סָאד ןֿפױקרַאֿפ ןוא םוטנגייא ןֿכיל
 ,טַײלעמירָא רַאֿפ --- קלָח-טירד ַא ןוא םינינב עכילכריק יד ןטלַאהוצֿפױא = -

 זַא ,ךיז טנָאזעגסױרַא דנַאטש רעטירד רעד ןוא טַײלילדַא יד ןבָאה בֹנַא -
 -רעט עסיוועג ןיא ,רעלונער ןרעוװ ןֿפורעגֿפױנוצ ןלָאז ןטַאטש-לַארענעג יד -
 - המחלמ ןגעוו ענַארֿפ יד ןרעװ ןסָאלשַאב טינ לָאז ןטַאטש יד ןהָא ;ןענימ =

 -רעביא טציא טָאה ןוינ יד טָאטשנָא .ןרעַיטש עַײנ ןגעוו ןוא םולש ןוא = |
 ענירַאטַאק ,רעטומ םגיניק םעניילק םעד הֹלָׁשִמִמ עשיטקַאֿפ יד ןעמונעג = -

 ויא סָאװ ,לַאטיּפָאל ,רעלצנַאק םעַײנ ַא טמיטשַאב טָאה יז ;ישטידעמ = -
 ןנעק ןעװעג ןיא לַאטיּפָאל ,ןטַאטש יד ןייג וצ ןגעקטנַא ןעוועג טיירג - 

 ןעמ טעװ ,ןגָאז רע טנעלֿפ ,רעסעמ ַא טימ,, :ןעגנוצינערנַאב עזעיגילער
 ַא ןענעדרָאנַײא טֿבורפעג טָאה גנוריגער יד ",ןעמוקַײב טינ טסַיינ םעד
 עטסעב יד טריטופסיד ןבָאה ףיוה ןוֿפ ןַייזיײב םניא .,חוכיוװ ןזעיגילער -
 ,רימלַת ַא סניװלַאק ;ועב טנַאטסעטָארּפ רעד םידָרצ עדייב ןוֿפ רענדער
 טשרָאקָא יז ןבָאה ןויג יד סָאװ) ןטיאוועי יד ןוא זיג לַאנידרַאק ןטימ
 רענַאעלרָא יד ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא ,(ךַײרקנַארֿפ ןייק ןזָאלעגנַײרַא טַאהעג
 -רַאונַאי םענעֿפורעג ױזַא םעד ןבעגעגסױרַא לַאטיּפָאל טָאה ןטַאטש-
 יד רעסױא ןנעמ ןטנַאטסעטָארּפ יד זַא ,(רָאי ןט-1909 ןיא) טקידע -

 םנטסָאּפ עלַא ןעמענרַאֿפ ןנעמ ןוא טסנידסטָאג רעייז ןעווַארפ ַײרֿפ טעטש = }
 ,ךַײלגוצ ןקילױטַאק יד טימ -

 עזעיגילער עדייב ןוֿפ תונָׁשקע יד .תומחלמ עזעיגילער יד .50 8
 .קיטילָאפ-הֹרָׁשּפ םלַאטיפָאל טכַאמעג טשיניוצ רעבָא טָאה ןעײטרַאּפ

 הליֿפת ןעוט ןטָאנעגוה גנילדנהעצ עֿכילטע יװ ,טרעהעג טָאה ןוא לטעטש
 ךעלטיּפַאק יד ןוֿפ גנַאועג םנוֿפ טכָאקעצ ױזַא ןרָאװעג רע זיא ;רעַײש ַא ןיא
 םעד ןנָאלשנָא טוג ןלָאז יז ,ןשטנעמ ענַײז ןסייהעג טָאה רע זַא ,םיליהת -

 טרעֿפטנעעגּפָא ןבָאה טַײל-לדַא עשיטָאנעגוה יד .םלוע ןטנֿפָאװַאבמוא
 -קנַארֿפ ןיא .תוחוכ עטנֿפָאװַאב ןבילקעגֿפױניצ ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד
 -נעמַאוצ ןטשרע םַײב ,תומחלמ ץזעיגילער ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ךַײר
 / ןײלַא זיא רע רעבָא ;ןטנַאטסעטָארּפ יד ןעוועג חַצנמ זיג טָאה םיוטש
 -רַאֿפ ךיז סָאה סָאװ ,ןַאמלדַא ןשיטנַאטסעטָארפ ַא ןוֿפ ןרָאװעג טע'גרַהרעד
 ןעוועג ןענַײז ןטסיניװלַאק ןוא ןקילױטַאק יד ,טסניד ןיא םיא וצ ןעגנוד

 . ןןילק ַא ַײברַאֿפ עטיווס ןַײז טימ ןרָאֿפעגכרוד לָאמַא זיא זיג ַאוסנַארֿפ
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 ןבָאה ייז ;רעריֿפנָא ענעגייא טימ ,ןעייטרַאפ עטרעדנוזעגפָא-ףרַאש ייווצ
 דנַאלסױא ןיא ןעננודעג עדייב ןבָאה ךיוא ,רעטילימ טלעטשעגֿפױא ןיילַא
 טָאה רעמָאט ;ַײרעטַײר ןוא ןטכענקסדנַאל עשטַיד ,רעצייווש ,רעינַאּפש
 . גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןרעַיטש ןעמונעג דַצ רעדעי טָאה ,טלעג טלעֿפעג
 לָאמ עכילטע .טנַאהרעבייא יד טַאהעג טָאה רע ואוו ,דננעג םענעי ןיא
 ףמַאק םעד ןבױהעגנָא ַײנ-סָאדךוֿפ ןוא טכַאמעג םולש ןעיײטרַאפ יד ןבָאה
 טָאה גנוריגער יד ,(תומחלמ עזעיגילער ןהעצ ןעוועג ןענַייז רָאי 30 רַאֿפ)
 ךיז טָאה יז ;נירק םעד ןרעהֿפױא ייז ןטיינ וצ טַאהעג טינ טֿפַארק ןייק
 וצ דלַאב ,םעד וצ דלַאב ןענַאטשענוצ זיא ןוא .עדייב ןשיווצ טלקַאװעג
 -עד ןיא ןלַאטיּפָאל טקישעגקעװַא טָאה ישטידעמ ענירַאטַאק .דַצ םענעי
 יד טימ םולָׁש ןסָאלשעג טָאה יז ,ןריֿפ ןעמענ ןילַא טֿבורפעג ןוא עיסימ
 ןיגיניק יד טָאה דלַאב רָאנ ,זירַאפ ןיא יז ןעיצוצוצ ןהעזעג ןוא ןטָאנעגוה
 העַּפשֹה ַא ןעמוקַאב טָאה ינילָאק רעריֿפ-ןטָאנעגוה רעד זַא ,טקרעמַאב
 עשידנעלרעדינ יד ןיא ךיז ןשימוצנַײרַא םיא טָאר רע ןוא ןוז ריא ףיוא
 ַאבלַא גָאצרעה ןגעק ןטנַאטסעטָארּפ עניטרָאד יד ןֿפלעה וצ ידכ ,םינָינע
 -וצ טָאה יז ןוא ,ןדַײל טלָאװעג טינ ןיגיניק יד טָאה סָאד .11 פיליֿפ ןוא
 ;ןבענעגנַײא טינ ךיז טָאה הגירה יד רָאנ ,ןינילָאק וצ רעדרעמ טקישעג
 ןלָאז ייז ,ןזיג יד ןוֿפ ייטרַאפ יד טצעהעגרעטנוא ענירַאטַאק טָאה ןַאד
 -ֿפיונוצ ןעוועג ךיז ןענַײז סָאװ ,רעריֿפנָא עשיטנַאטסעטָארּפ עלַא ןטייט
 יד ;בוטש ןיא ךיז ַײב ןרָאװעג טייטעג זיא ינילָאק ,זירַאפ ןיא ןרָאֿפעג
 -עג ןענַיײז םע ןוא ,תונירה יד ןיא טגילײטַאב ךיז ןבָאה רענריב רעזירַאפ
 םעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,הטיחׂש יד ,ןשטנעמ ךס ַא ןרָאװעג טייט
 -סואעמָאלָא טרַא ב ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה ,1879 טסוגוא ןט6
 ,(נָאט םעד ןרעּפכַא ןקילױטַאק יד סָאװ ,ןגילייה םנוֿפ ןעמָאנ ןטױל) טכַאנ

 ײ*

 טועימ ַא ןעוועג ןענַײז ןטנַאטסעטָארפ יד .ןטָאנענוה יד .51 8
 ןבַײלב וצ ףיוא תוחוכ עלַא ןדנעװנָא טֿפרַאדעג ןבָאה ייז ןוא ,דנַאל ןיא
 ,ןטֿפערק עגיטסַיינ עקרַאטש ןעייר ערעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ייז רָאנ .,ץנַאג
 ןוא רעֿכיב ךס ַא ןזָאלעגסױרַא ןבָאה ערעייז ןטסיצילבופ עטריטנעלַאט
 ןעמָאנ ַא ךָאנרעד יז טָאה ןעמ ;טכַאמ רעֿכילגיניק רעד ןנעק ןעלקיטרַא
 ,ןרָאטסַאפ יד .(עיֿכרַאנָאמ רעד ןגעק רעֿפמעק) ןכַאמָאכרַאנָאמ ןבענעג
 רעד ףיוא ןלַאֿפעגנָא רדסכ ךיוא ןענַייז ,עווענעשז ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ
 - ןקעדֿפױא ןנעמ ייז זַא ,טניימעג ןבָאה ייז .עיֿכרַאנָאמ רעטצינערגַאבמוא
 יד ןעלדַאט ,טַײקנסַאלעגסױא יד ןוא גנונעדרָאמוא יד טכַאמ רעד רַאֿפ
 ןרענייר ַא וצ ןרעקמוא ךיז לָאז ןעמ ,ןרעדָאֿפ ןוא גנוטלַאװרַאֿפ עטכעלש
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 -קַארַאכ ןרעטנוא סיױרַא זיא !ןענַאריט יד ֹוצ העיבת ַא, ךוב סָאד .ןבעל -
 ןיא .םוטורב םוינוי רענַאקילבופער ןשימיור םנוֿפ םינָאדוועספ ןשיטסירעט
 .יד ;טצינערגַאבמוא טרינער ןײלַא טָאנ רָאנ זַא ,ןבירשעג טייטש ךוב םעד
 ַא ןֿפרַאװּפָארַא געמ טָאג ןוא ,ןלַאסַאװ ענַײז ןענַײז רעשרעה עשידרע

 .קלָאֿפ םעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,העובש יד טכערב רע בוא .,לַאסַאװ == |
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 ןײלַא ןלָאז יז ,רעקלעֿפ יד ןסייהעג טָאה טָאג זַא ,ןהעז וצ זיא ך'נת ןוֿפ
 זיא ,ןַאריט ַא ןיא לגלונמ טרעוו גיניק ַא ביוא ,רעשרעה ערעייז ןבַײלק
 ךַײרקנַארֿפ ןיא ;ןֿפרַאװּפָארַא םיא ןָאק סָאװ ,טֿפַארק עכילצעזעג ַא ןַארַאֿפ
 ,ןטַאטש ירד יד ןוֿפ .גנולמַאזרַאֿפ יד --- סָאד זיא

 עשיטילָאּפ עלעיצעפס ַא ךיז רַאֿפ טעברַאעגסױא ןבָאה ןטָאנעגוה יד
 ערעדנוזַאב ףיוא טלייטעצ ייז יב ןעוועג זיא דנַאל עצנַאג סָאד .גנונעדרָא
 ןרָאֿפנעמַאזוצ-דננעג ףױא ןבַײלקֿפױא ךיז ןגעלֿפ רעײטשרָאֿפ יד ;ןדננעג
 ןענַײז קרַאטש תמאב .,גנולמַאזרַאֿפ-לַארענעג רעד ןיא ןטַאגעלעד ןקיש ןוא
 סע ואוו) קָאדעגנַאל ןיא טפיוהרעד ,טַײז-םורד ףיוא ןעוועג ןטָאנעגוה יד
 -בלעז יד ןוא טכער ערעדנוזַאב סָאד טיהעגֿפױא טַאהעג ךָאנ ךיז טָאה
 רעייז זיא ָאד ;ֿברעמ ףיוא זַיװלײט ןוא ,(םעטש ךס ַא ןוֿפ טייקגידנעמש
 עניגנעהּפָאמוא ןַא יו טעמכ ,לעשָארַאל טָאטש-םי יד ןעוועג טרָא-טּפױה !

 עשיאענעריפ יד ןיא דנגעג רעניילק ןייא ןעוועג זיא סע .קילבופער-סלדנַאה
 .רעדנַא םעד) ךַײרגיניק ןשירַאװַאנ ןטלַא םנוֿפ טשער ַא ,ןרַאע ב ,גרעב
 -םעטָארפ רעד ואוו ,(ןגיניק עשינַאּפש יד ןעמונענוצ טַאהעג ןבָאה לייט
 םנוֿפ ןגיניק עשירַאװַאנ יד ,ךריק עגידנשרעה יד ןרָאװעג זיא םזיטנַאט
 -נַארֿפ רעד טימ םיֿבורק עכילבַײל טרעקעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןָאברוב זיױה
 עשיטָאנענוה יד ןוֿפ שארב ןענַאטשעג ןענַייז ,ַאולַאװ עיטסַאניד רעשיזיוצ
 -נַארֿפ םנוֿפ רעצישַאב-טפיוה יד רַאֿפ טנֿכערעג ךיז ןבָאה ןוא ןרָאינעס
 ןוֿפ הנומא עַײנ יד זיא טַײלילדַא ךס ַא רַאֿפ .םזיטנַאטסעטָארּפ ןשיזיוצ
 יד קירוצ ןבױהעגֿפױא ןבָאה ייז ;קיטילָאפ ןוֿפ ןינע ןַא ןעוועג ןָא בייהנָא
 ןָאק ןעמ סָאװ ,ןדירֿפוצ ןעוועג ןענַייז יז ,ןתקולחמ עלַאדָאעֿפ עטלַא
 -עג ךיז ןבָאה יז ;רעֿפרעד ןוא טעטש ןריבַאר ןוא ןלַאֿפנָא ןּכַאמ רעדיוו
 ,ריא טימ ןכַאמ וצ םולש ןעוועג ןרעג ןענַייז ןוא גנוריגער רעד טימ טגירק
 ,טניולעג יז טָאה סָאד ביוא

 -ינַאנרָא רעשיטילָאפ רעד ןגעקטנַא .עגיל עשילױטַאק יד .59 8
 עשילױטַאק ַא ןבױהעגֿפױא דלַאב ךיז טָאה ןטנַאטסעטָארפ יד ןוֿפ עיצַאז
 יװ טקנופ ,ךַײרקנַארֿפ ןיא ןענַײז עיצַאמרָאֿפער בייהנָא םוצ .גנונעוװַאּב
 ,רעגידיירפ עשילױטַאק עטנווַאהַאב ןוא עטינעג ןייק ןעוועג טינ ,םוטעמוא
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 - רעד רעטנוא רָאנ .עשיטנַאטסעטָארּפ יד וצ ןכַײלג ןענָאק ךיז ןלָאז סָאװ
 - יד ןיא :טשירֿפעגּפָא טַײקכילטסַײג יד ךיז טָאה ןטיאוזעי יד ןוֿפ גנוקריוו
 ןענַײז רוטַארעטיל רעד ןיא ,רענדער עגיציה ןזיװַאב ךיז ןבָאה סרעטסיולק
 ןטָאנעגוה יד יװ ױזַא ךיוא ןבָאה ייז .רעבַיירש עכילטסַײג ןטָארטעגסױרַא
 ןֿפױא ןעוועג ךמוס ךיוא ךיז ןוא דנַאטשֿפױא ןַא וצ קלָאֿפ סָאד ןֿפורעג
 ןתמא ןרַאֿפ ןָא טינ ךיז טמענ סָאװ ,רעשרעה ַא ןֿפרַאװעצּפָארַא טכער
 - "סא ייעגיל עגילייה , ַא טעדליבעג ןבָאה ןקילױטַאק עמורֿפ יד ,ןביולג
 חרומ ןוא ןוֿפצ ףיוא ןנעלעג ויא חוכ-טפיוה ריא ,ןטָאנענוה יד ןטָארוצ
 עכַײרנשטנעמ יד ןעווענ זיא טקנופציטש רעטסגיטכיוו ריא ןוא ,דנַאל ןוֿפ
 רעד ,ויג ירנַא ןענַאטשעג זיא עניל רעד ןוֿפ שארב .,זירַאפ טָאטשטּפױה
 ,ן'זיג ַאוסנַארֿפ ןוֿפ ןוז

 ןוא ףליה עשידנעלסיוא ףױא טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב
 עשטַײד יד ןוֿפ ןעלטימ-ףמַאק ןעמוקַאב ןנעלֿפ ןטָאנעגוה יד :סעידיסבוס
 ןטסיגיל יד ;דנַאלננע ןוֿפ ןיגיניק רעד ןוֿפ ןוא ןטשריֿפ עשיטנַאטסעטָארּפ
 ןשינַאּפש םנוֿפ ןָארעפ רעד ןיא רעֿפלעה ןקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה רעדיוו
 עכילטע ןוא סעמוס עסיורג רעריֿפנָא ערעייז טלָאצעג טָאה סָאװ ,גיניק
 ' ןנעלֿפ םעדנַאב-סגירק עדליוו יד .;ליח ןַײז ףליה-וצ טקישעג וליֿפַא לָאמ
 ןיא ךיז ןעמ טָאה טעברַאדרע ןוֿפ .תונָמחר םוש ןהָא דנַאל סָאד ןרעטשעצ
 יד ,ךוט ןוא םנדַייז ןוֿפ ןרוטקַאֿפונַאמ יד .ןעוועג שאַימ רעטרע ךס ַא
 ןצנַאגניא ןענַייז םנַאיַאֿפ ןוא זָאלג ןוֿפ ,עירטסודניא-טסנוק ןוֿפ ןקירבַאֿפ
 . ןוֿפ ןקרד עטסעב יד .ךיז טרענעלקרַאֿפ קרַאטש רעדָא ןרָאװעג לטֶב
 ,סנעיטע יד ןוֿפ עמריֿפ עטמירַאב יד :טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ךַײרקנַארֿפ
 עועינילער יד בילוצ טָאה ,ןטסינַאמוה עֿבושָח ןעוועג ןײלַא ןענַײז סָאװ
 .עווענעשז ןייק ןרעדנַאװרעבירַא טזומעג תוֿפידר

 -ילָאּפ, ןעמָאנ רעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה ןעײטרַאפ עזעיגילער יד
 ןנַארֿפ עכילכריק וצ גיטליגכַיילג ןעוועג ןענַיז סָאװ ,עלַא יד רַאֿפ יירעקיט
 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ-טּפױה רעד .הרָׁשּפ ַא וצ טבערטשעג ןבָאה סָאװ רעדָא
 ,טסירוי ַא ןוא רעקירָאטסיה ַא ,ןעדָאב ןעוועג זיא גנוטכיר רעגיזָאד רעד
 טַייקרַאבלײטמוא רע טרעדָאֿפ *(85קטמ11016) הכולמ יד , :קרעװ ןַײז ןיא
 םשל ןַא ,טלַאה ןעדָאב ,גנוטלַאװרַאֿפ עכילטַייהניײא ןַא ןוא דנַאל ןוֿפ
 ,םיחוכיוו עזעיגילער זיא סע עכלעוו ןרעװרַאֿפ ןעמ ףרַאד דנַאל ןיא טַיײקגיאור
 -הכולמ יד ;ןשינעסַײר-הנומא ןוֿפ רעֿכעה ןייטש ףרַאד ןילַא גנוריגער יד
 - ,גנוניימ ןַייז טול ,זיא גנונעדרָא ןוא ור ןטסעב-םַא טנרָאװַאב סָאװ ,םרָאֿפ
 ןוֿפ ;טּכַאמ עמוקלוֿפ יד ןגָאמרַאֿפ ףרַאד רעשרעה רעד .,עיֿכרַאנָאמ יד
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 ןַײז ןענָאק ןעגנוטכירנייא ערעדנַא ןוא ןטַאטש יד ;ןצעזעג יד ןעַײנ םיא
 ,ךרַאנָאמ םַײב רעבענ-הצֶע יװ רעמ טינ

 ,.111 ךירנעה ןעוועג זיא ,טַײצ רענעי ןיא טרינער טָאה סָאװ ,גיניק רעד
 ןעועג טינ זיא רע .18 לרַאק ןוֿפ רעדורב ַא ,ַאולַאװ רעטצעל רעד
 -טכַאמ ןטעטירָאטױא ןוא ןגידֿבשוימ ַא ןוֿפ לַאעדיא םענעי ףױא ךילנע
 יד רַאֿפ טנעקרענָא טָאה רע ,טרעדלישענ טָאה ןעדָאב סָאװ ,רעבָאה
 .עגיל רעד ךיז ןבענעגרעטנוא ףכית רָאנ ,ץנַארעלָאט-סנבױלג ןטָאנעגוה
 ,ַאולב ןיא ןבילקעגֿפיֹוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאי ןט-1876 ןוֿפ ןטַאטש יד ןיא
 -ענ ןבָאה ייז ;טיײהרעמ ַא טַאהעג עניל רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןבָאה
 ,הנומא רעדנַא זיא סע עכלעוו ןרעװרַאֿפ לָאז רע ,גיניק ןוֿפ טרעדָאֿפ
 יד המחלמ ןרעלקרע ןוא ,י"ךריק רעשימיור רעשילָאטסָאּפַא,, רעד ץוחַא
 ,ןטָאנעגוה

 .ןענָאברוב יד ןוֿפ עיטסַאניד רעד ןוֿפ בייהנָא רעד .53 8
 ןָארט רעשיזױצנַארֿפ רעד .טקרַאטשעג רעמ ךָאנ עניל יד ךיז טָאה דלַאב
 -רוב ןוֿפ ךירנעה וצ טוט .111 ךירנעה ךָאנ ןיײגרעבירַא טֿפרַאדעג טָאה
 ,רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא סָאד ןוא ;ערַאװַאנ ןוֿפ גיניק םעד ,ןָאּב
 ןטסיגיל יד .ךַײרקנַארֿפ-םורד ץנַאג ןיא ןטָאנעגוה יד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד יו
 טָאנענוה םִייב ןעמענוצ לָאז רע ,.111 ךירנעה יב ןרעדָאֿפ ןעמונעג ןבָאה
 רעד טימ ןעגנַאגעג ויא סָאװ ,םלוע רעד .השורי רעד ףיוא טכער סָאד :

 ,םעד ןוֿפ ךיז ןעמעג טַיײצ רעד ןוֿפ ןקילגמוא עלַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,עגיל
 רע סָאװ ,הנומא רעשיליטַאק רעד ןיא ןעוועג דנוב טָאה ניניק רעד סָאװ
 ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה זירַאפ ןיא .גיטכירֿפױא טינ זיא ןוא ךיז טלקַאװ
 -ילעב ,רעמערק עניילק ןשיוצ ,ןומה םעד ןשיװצ גנוגעװַאב עקרַאטש
 טָאטש רעד זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה ןעמ .םירעיופ ,רעטעברַא-גָאט ,תוכָאלמ
 ןירַאפ ןוֿפ ס'ַאושזרוב יד .,ןטַײהַיײרֿפ עריא עלַא ןרעװ טרעקענמוא ןלָאז
 ;ןהעצֿכעז יד ןוֿפ טעטימָאק-ריֿפסױא,, רעדנוזַאב ַא טעדליבעג ןבָאה
 עגידנוֿפצ ערעדנַא יד ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענַייז ןטעטימָאק עכלעזַא
 ןעװ רָאנ .עגיל רעד ןנעק ןייג טֿבורפענ טָאה גיניק רעד ,.ךיוא טעטש
 רעד ןוא ם'ַאושזרוב יד ןבָאה ,זירַאּפ ןייק רעטילימ ןֿפורעגסױרַא טָאה רע
 ;ןדַאקירַאב טימ ןסַאנ יד טרַאּפשרַאֿפ ןוא רעוועג םוצ ךיז ןעמונעג ןומה
 ןעמ טָאה טוש ײלרעלַא ןוא קורב ןוֿפ רענייטש ,ןרוֿפ עטרעקעגרעביא טימ
 יד .,ליח רעד ןענַאטשעג זיא סע ואװ ,ןָאיַאר ןצנַאג םעד טמַאצענּפָא
 ןוא גנוטסעֿפ רעטרעגעלַאב ַא ןיא יװ ױזַא ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז ןטַאדלָאס
 -ירַאב טימ טלגנירעגמורַא ןבָאה רענריב יד ,ןבעגרעטנוא טזומענ ךיז ןבָאה
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 - ןויװַאב םױק טָאה רע ;ךױא (רֿבול םעד) ץַאלַאפ סגיניק םעד ןדַאק
 ;ןרעמיצ ענַײז ןיא ןויג טייטעג שירעטעררַאֿפ טָאה גיניק רעד ,ןֿפױלטנַא
 רעדנַא ןייק טָאה גיניק רעד ,ןֿפלָאהעג טינ ךיוא םיא טָאה סָאד רָאנ
 ךיז טָאה סָאװ ,גיניק-ןטָאנעגוה םַײב ףליה ןֿכוז יו ,טַאהעג טינ הרירב
 -עג .111 ךירנעה זיא ָאד רָאנ ;זירַאפ ףיוא ליח ַא טימ טקורעג לַײװרעד
 ַא רעטנוא ןטלַאהַאב טָאה סָאװ ,טסיגיל ַא ןוֿפ טנַאה רעד ןוֿפ ןלַאֿפ
 ,(רָאי ןט-1889 ןיא) רעסעמ ןט'מַסרַאֿפ ַא שובלמ ןשיכַאנָאמ

 עיטסַאניד יד ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,,10 ךירנעה ,גיניק רעַײנ רעד
 - ןעועג זיא סָאװ ,ײטרַאפ ַא ןוֿפ ּפָאק רעד ןעוועג זיא ,ןענָאברוב יד ןוֿפ
 ,דנַאל ןיא טַייהרעדנימ ַא יו רעמ טינ ןעוועג טרָאֿפ רָאנ ,שינרענע רעעז
 "ילָאּפ , יד ןוא ,ןקילױטַאק יד טימ םולשב ןבעל וצ ןהעזעג טָאה רע רעבָא
 ןעמעננַײא טזומענ טָאה .1ע ךירנעה ,דצ ןַײז ףיוא רעבירַא ןענַײז י"רעקיט
 -עועגנָא יד ןסעזעג ןענַײז סע ואוו ,זירַאפ ,רעוװעג טימ ךַײרקנַארֿפןֿפצ
 וצ ידכב .ןעמענ טנָאקעג טינ ןֿפוא םושב רע טָאה ,ןטסיגיל עטסנעה
 רָאטקער ןטימ ,ןכַאנָאמ יד ןבָאה ,ןטָאנעגוה יד ןגעקטנַא האנש יד ןקרַאטש
 עטנֿפָאװַאב ַא טנדרָאעגנַײא ,ץיפש רעד ןיא טעטיסרעווינוא ןשילױטַאק ןוֿפ
 ןעגנַאנעג ןענַײז רעקירעלק 1000 יװ רעמ ;ןסַאנ יד רעביא עיסעצָארפ
 גידנעגניז ,םעציילפ יד ףױא קעה טימ ןוא טַיז רעד ַײב ןדרעווש טימ
 -נוא ןדנַאלרעדינ יד ןוֿפ ףליה טקישענוצ טָאה פיליֿפ ,רעדיל עשירעגירק
 .10 ךירנעה רָאנ .ַאמרַאפ ןוֿפ רעדנַאסקעלַא ןוֿפ עדנַאמָאק רעד רעט
 טרעוו זיא זירַאּפ , זַא ,טנָאזעג ןבָאה לָאז רע .געווסיוא ןַא ןענוֿפעג טָאה
 טימרעד ןגָאלשעגסױרַא ןוא םזיצילױטַאק םוצ רעבירַא ויא רע :'יעסעמ ַא
 עלַא .טנעה יד ןוֿפ רעוועג עטסקרַאטש רעייז ןקילױטַאק יד םיאָנֹק יד יב
 סקעז יז ןשיװצ ---- עגיל רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה סָאװ ,ןרָאינעס עסיורג
 .סעלעטש ןוא סעיסנעפ ,תונָּתמ עסיורג טימ ןעמונעג רע טָאה --- ןויג
 טָאה ןָאינרַאג רעשינַאּפש רעד ,ןרעױט יד גיניק ןרַאֿפ טנֿפעעג טָאה זירַאפ
 ,טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ טזומעג

 טָאה טַײצ-המוהמ עגנַאל יד .טנַאנ ןוֿפ טקידע רעד .54 8
 עזעיגילער ינימ עלַא ןנעק גנומיטש ַא ןשטנעמ ךס ַא ַײב ןֿפורעגסױרַא
 -סגירק יד ןיא ןבעל בלַאה ַא טכַארברַאֿפ טָאה סָאװ ,גיניק רעד ,ןתקולחמ
 -"רַאֿפ גיצנוק טָאה רע ןוא ,עגיטליגֿכַײלג יד ןוֿפ ןעוועג ןײלַא זיא ,סרעגַאל
 ענַייז ןגיאורַאב וצ ידכ .ןעייטרַאפ יד ןשיוװצ הרָׁשּפ ַא ןריֿפוצֿכרוד ןענַאטש
 ,ףמַאק ןוֿפ ןגָאזּפָא טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדירב-סנביולג ענעזעוועג
 ןועיגילער םעד טנַאנ טָאטש רעד ןיא ןבענענסױרַא .זֶש ךירנעה טָאה

 ֹי
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 טַײהַײרֿפ עלוֿפ ןעמוקַאב ָאד ןבָאה ןטנַאטסעטָארפ יד ,(1598) טקיד עה
 טנעמעג ןבָאה ייז ;(טקידע-רַאונַאי םלַאטיּפָאל ןיא יו טקנופ) הנומא ןוֿפ -

 יד ןיא ןוא רעסעלש-ןרָאינעפ יד ןיא חסונ רעייז טול טסנידסטָאג ןעווַארּפ
 טנעקרענָא .10 ךירנעה טָאה ךיוא .,זירַאּפ ---םַאנסױא ןייא טימ רָאנ ,טעטש
 יז ייב :ןטָאנענוה יד ןוֿפ גנולעטש עשינַאקילבוּפער עטרעדנוזעגּפָא יד
 יז ןשיווצ ,ןענָאזנרַאג ענעגייא טימ ןעגנוטסעֿפ ייר ַא ןבילבעג ןענַייז
 ףיױא רָאי ירד עלַא ךיז ןבַײלקֿפױא טגעמעג יז ןבָאה ךיוא .לעשָארַאל -
 .םינָינע ערעייז ןטכַארטַאב וצ ידכ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עשיטילָאפ ענײמעגלַא

 רענירעביא רעד ןעמ טָאה ,ןעמוקַאב ןבָאה ןטָאנענוה יד סָאװ סָאד :
 -וצ .רע טָאה ,זירַאּפ ןיא ןַײרַא זיא .17 ךירנעה ןעו .ןבענעג טינ עיצַאנ
 ןַײז ןוֿפ רָאי 16 יד רַאפ רָאנ ,ןטַאטשילַארענעג יד ןֿפורֿפױנוצ טגָאזעג
 ,ןבילקעגֿפױנוצ טינ וליֿפַא לָאמ ןייא ןייק יז רע טָאה (1610--1594) ןגיניק
 רע לַײװ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עסיורג ןייק ןבָאה טלָאװעג טינ טָאה גיניק רעד
 ןריקיטירק טעװ ןעמ ןוא ןגָאלק ךיז ןעמ וטעװ טרָאד זַא ,טסואוועג טָאה !

 ןֿפורענסױרַא ןענַייז סָאװ ,תומוהמ יד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,גנוטלַאװרַאֿפ יד -
 -נָא קלָאֿפ עשיזױצנַארֿפ סָאד טָאד ,םיֿכוסכס עזעינילער יד ךרוד ןרָאװעג =
 רַאֿפ :גנוטלַאװרַאֿפ-הכולמ ןוֿפ לטימ עטלַא סָאד לָאמ עכילטע טדנעוועג
 ןבילקעגֿפױא ןטַאטשילַארעגעג יד ךיז ןבָאה 1893 זיב 1560 ןוֿפ טַײצ רעד-
 יד זַא ,תוֿבישח ליֿפ ױזַא טַאהעג טינ ןבָאה ןטַאטש יד רעבָא ,לָאמ הףניֿפ
 -ער יד טנעלֿפ טונימ רעטצעל רעד ןיא :ןרעװ לעֶפתנ יז רַאֿפ ןלָאז ןגיניק
 טינ טנעלֿפ ןוא !רעַיטש םעַינ 'ַא ןטַאטשַּה יד יב ןלעופ טרָאֿפ גנוריג
 יד סָאװ ,ןעמרָאֿפער יד ןרעװ ןבעגעג ןלעװ סע זַא ,ןגָאװצ ןייק ןגרַאק -
 רעבָא ןעמ טגעלֿפ רעַײטש םעד ןגיליװַאב ןֿכָאנ ,טרעדָאֿפעג ןבָאה ןטַאטש -

 .ךילגימ טַייװ יו עיסעס עטייווצ ַא ןעיצּפָא ןוא ןזָאלרעדנַאנוֿפ ןטַאטש יד
 -טסַײנ ,טַײל-לדַא :ןטַאטש יד ןיא סעפורג עסיורג ירד יד ןשיווצ ,רעגנעל
 ןיא טפיוהרעד ,ןתקולחמ ןעוועג דימָּת ןענַײז ,דנַאטש רעטירד ןוא טַײקֿכיל
 רעכיג ךיז ןבָאה עכילטסַײג ןוא טַײל-לדַא .ןרעַײטש ןגעוו עגַארֿפ רעד
 ןרעװ ןבעגעגּפָא ןגעלֿפ ןעמיטש יד תויח ןוא ;ןדײרנעמַאזוצ טנָאקעג
 ןגעװרעבירַא לָאמטֿפֶא ןדנַאטש עטנינײארַאֿפ ייווצ יד ןגעלֿפ .,זַײװנדנַאטש
 טנָאקעג ךיז טָאה תוריתס-ןסערעטניא עגיזָאד יד בילוצ ,ןטירד ןרעביא
 םנוֿפ הטילש עטצינערגַאבמוא יד ה"ד ,םזיטולָא סב ַא רעד ןקרַאטש
 ןיא םויטולָאסבַא רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא ,עטמַאַאב ענַײז ןוא גיניק !

 -ּפָא רע זיא תומחלמ עזעינילער יד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ;ןטַײצ .1 ַאוסנַארֿפ
 ןענַאטשענֿפױא רע זיא גנוריגער .11 םכירנעה רַאֿפ ּרָאנ ,ןרָאװעג טכַאװשעג |

 ,רָאי טרעדנוהייווצ יו טעמכ ךיז ןטלַאהעג ןוא םַײנַארעביא
: : 



 ןענוֿפעג טָאה .1/ ךירנעה ,םירעיופ יד ןוֿפ בצַמ רעד .8 8
 ;ןזָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ןעוועג זיא דרע ךס ַא ,ןברוח ןעמוקלוֿפ ַא דנַאל ןיא
 - גנורעקלעֿפַאב יד ;טרעטשעצ ןנעלעג ןענַייז סעמרַאֿפ ןוא רעֿפרעד ,טעטש
 עכלעוו ןיא ,םעדנַאב-רעבױר ןעגנַאנעגמוא ןענַייז םוטעמוא ,ןֿפָאלעצ ךיז זיא
 -כָאנ ,טעברַא ןהֶא ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ןטַאדלָאס טגיליטַאב ךיז ןבָאהס
 ,ןהעזרעד ןבָאה םיצירפ יד ןעוו ,טרעהענֿפױא טָאה המחלמ יד יװ םעד
 ןעלפָאטרַאֿפ טלָאװעג יז ןבָאה ,ןזָאלעגסױא ךיז ןבָאה ןעלטימ ערעייז זַא
 - יד ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז יז ןגעק רָאנ ;עדנערַא רעד רַאֿפ טלָאצעג סָאד
 ןיא טגינײארַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ,ךַײרקנַארֿפ-םורד ןיא טפיוהרעד ,םירעיופ
 ךיז לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפעג ןוא יירעלטעב , ןעמָאנ ןרעטנוא תונחַמ עסיורג
 ףיוא ךילנע ןעוועג זיא גנונעװַאב יד ,ןֿפַאלקש טימ יו יז טימ ןיינַאב טינ
 -עיופ ענענַאטשעגֿפױא יד ןשיווצ ,1898 ןוֿפ תומחלמ עשרעיופ עשטַײד יד
 ,טרעלקרעד ןבָאה יז רָאנ ;ןטָאנעגוה ייס ,ןקילױטַאק ייס ןעוועג ןענַייז םיר
 -ניא ןגידיטרַאֿפ וצ ןרעטש טינ יז ןלעוו ןדיישרעטנוא עזעיגילער יד זַא
 -יד רעד זַא ,טרעדָאֿפעג ןבָאה יז ,ןסערעטניא ענײמעגלַא ערעייז םענייא
 ןלָאז רעסעלש עשיצירפ יד ,ןרעװ טרענעלקרַאֿפ לָאז רעַייטש רעטקער
 ץוחַא ,ןלָאצּפָא ןוא ןתוֿבײחתה עלַא ןֿפַאשּפָא לָאז ןעמ ,ןרעו טרעטשעצ
 םענעגייא רעייז טעדליבעג ןבָאה טַײל-לדַא יד .,גיניק ןרַאֿפ ןעייג סָאװ יד
 ןענַאטשעגֿפױא זיא ןומה רעד זַא ,טרעלקרעד ןוא םידרומ יד ןגעק דנַאברַאֿפ
 ןלָאצ וצ ּפָא ךיז טנָאז רע ,טֿכער ןכילשטנעמ ןוא ןכילטעג םעד , ןנעק
 ןעניד וצ ףיוא תיִשאֵרֹב ימי תֹׂשַׁש ןוֿפ טלעטשעגנַײא זיא סָאװ ,רשעמ םעד
 ןֿפױא עיטַארקָאמעד ַא ןכַאמ ןוא עיֿכרַאנָאמ יד ןַײז לטָּבמ ליוו רע ,טָאג
 ,םיצירפ ןוא םירעיופ יד ,תונחַמ עטנֿפָאװַאב עדייב ,"רעגייטש רעצייווש
 ןוא טייזעצ דלַאב ךיז ןבָאה םירעיופ יד רָאנ ;ןֿפמעק ןבױהעגנָא ןבָאה
 ,המחלמ ןריֿפ וצ טֿפַאשטנייװעג ןייק טינ טַאהעג טינ ןבָאה יז :טיירּפשעצ
 ,סָאמ רעגונעג ַא ןיא לטימסנבעל ןייק טינ ,רעוועג עטוג ןייק טינ

 ןַײז ןוא .1ש ךירנעה ןנױאוַאב טָאה םירעיופ יד ןוֿפ תֹולַד רעד
 .ףרָאד םנוֿפ ענַאל רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ןלָאז ייז ,יליס רעטסינימ ןטשרע
 -ַאט) רעַײטש ןטקעריד םעד םירעיופ יד ןעקנָאשעג ןעמ טָאה לָאמ עכילטע
 -מורַא זיא יליס .נילעטשרעטניה ןבילבעג ןענַייז יז ןכלעוו טימ ,(עיל
 עצנַאג יד זַא ,גנונַיצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןוא דנַאל ןרעביא ןרָאֿפעג
 עריא ןענַײז סָאד , :טעברַאדרע ןיא טײטשַאב הנידמ ַא ןוֿפ טַײקֿכַײר
 זיא ץלַא יװ רעניטֿכװ ,ייתורצוא עשינַאורעּפ ןוא ןבורגילַאטעמ ע'תמא
 ,דנַאלסױא ןייק האובת עשיזױצנַארֿפ ןוֿפ ריֿפסױרַא םעד ןקרַאטשרַאֿפ וצ



 סָאד רָאנ יו .ןטַאמש עטצעל יד ןוא תומוהמ עיינ יד .86 8 -
 .טימ ךיז ןעמונרַאֿפ .10 ךירנעה טָאה ,טניאורַאב לסיב ַא ךיז טָאה דנַאל
 יד טימ המחלמ ןריֿפ וצ ןבילקענ ךיז טָאה רע .םינינע עטסנינייװסיױא
 יד טימ דנוב ַא ןסילש וצ ןוא רעגרובסבַאה עשֿכיײרטסע ןוא עשינַאּפש -

 . ןעמענ המקנ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןטיאוזעי יד טקישעגרעטנוא טַאהעג

 / ןיא סָאװ ,טַײצ ַא ןביױהעגנָא רעדיוװ ךַײרקנַארֿפ ןיא ךיז טָאה טוט ם
 ,ןרָאינעס יד :תומחלמ עועינילער יד ןוֿפ ןרָאי יד ףױא ןעוועג ךיל
 / דער רעד ןנעק ןײטשֿפױא ןגעלֿפ ,םַאטש ןכילגיניק ןוֿפ ןצנירפ יז ןשי
 ןעוועג זיא .24111 קיוודול ניניק ןגירעי-גיצניוו םעד רַאֿפ ןיטנעגער) גנו

 עטוג רַאֿפ ןוא טלעג רַאֿפ םולש ףױא ןעמיטשנַייא דלַאב ןוא (רעטומ !
 . :טנערעגֿפױא ןעוועג זיא ןטָאנעגוה יד ןשיוצ ײטרַאּפ עשירעגירק יד ,תונ
 ןענָאטֿפױא ןעמונעג ,ןזַײרק-סגירק ףיוא ךַײרקנַארֿפ ץנַאג טלייטעצ ןבָאה

 : ,רידנַאמָאק-רעב
 2 ךיז גנורינער יד טָאה ,תומוהמ יד ןוֿפ נעווסיוא ןייק גידנסיוו טינ

 .  סָאד :(רָאי ןט-1614 ןיא) ןטַאטש-לַארענעג יד וצ לָאמ ַא ךָאנ טדנעווע

 . רעגיזָאד רעד ףױא .עיֿכרַאנָאמ עטולָאסבַא יד טעטכינרַאֿפ טָאה ס
 . ,ןזױװעגסױרַא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טָאה ןטַאטש יד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעטצעל = |

 -רָאֿפ יד .ךיז ןשיווצ רעדנַאנוֿפ ךיז ןעיינ ןדנַאטש ענלצנייא יד קרַאטש יװי
 - ןוֿפ החָּפשִמ ַא וצ הכולמ יד ןכילגעגוצ ןבָאה עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ רעייטש -

 . ,וױה ַא זַא ,ךיז טֿפערט לָאמטֿפָא :ןבעגעגוצ ךָאנ ֿבנַא ןוא רעדירב ַײרד
  טרעװ ,(ןסַאלק ערעֿכעה יד) ןרעטלע םעד ךרוד טרעטשעצ טרעוו סָאװ

 יד זַא ,טגָאזעג יז ןבָאה ,טינ ןליוו רימ,, ,לשָמ םעד ףיוא ןסיױטשעגנָא
 רענייא ןָא ױזַא ךיז ןרעק רימ ;רעדירב ןֿפור זנוא ןלָאז םרעטסוש יד ןוֿפ ןיז
 ,''תרָׁשמ ןטימ רַאה רעד יו ,ןרעדנַא ןטימ

 -סױרַא זיא רָאי ןט-1624 ןיא .קיטילָאפ ס'עילעשיר .57 8
 -יר -- קיטילָאּפ .10 ךירנעה ןוֿפ רעצעזטרָאֿפ רעשיגרענע ןַא ןטָארטעג
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 / רעד וצ תֹונָכה יד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,דנַאלשטַײד ןוֿפ ןטנַאטסעטָארּפ =
 . ,גיטנָאק ,ןבָאה רעדרעמ םעד ;קַאילַאװַאר טע'נרהעג םיא טָאה המָחלמ !

 "עה ךָאנ .עינַאּפש וצ האנֵׂש םגיניק רעד רַאֿפ ןוא טקידע רעטנַאנ ןרַאֿפ

 7 | טאטסעטָארפ ַא ןוא ןרידנַאמָאק ערעַײז טמיטשַאב ,ךיז רַאֿפ ןרעַי

  קרַאטש ןעװעג ןענַײז טַײלילדַא יד ,ןרעגניי םנוֿפ טלעטשעגֿפױא קירוצ
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 ;לַאנידרַאק ַא ןרָאװעג רעטעפש ,ןָאסיל ןוֿפ פוקסיב ןעוועג זיא רע ,עילעש
 -רעה רעתמא רעד ןעוועג רע זיא .4111 קיוודול גיניק ןניליװֿכַאװש םַײב
 -עגוה רעד טימ ףמַאק םנוֿפ עילעשיר טָאה ןביוהעגנָא ,דנַאל ןיא רעש
 -ענוה יד ןוֿפ גנוטסעֿפ-טפיוה יד טרענעלַאב טָאה רע .קילבופער רעשיטָאנ
 ןטָאנעגוה יד יב ןעמונעגוצ ןוא ןרעױמ עריא ןבָארנעגּפָא ,לעשָארַאל ,ןטָאנ
 רע טָאה עיצַאזינַאנרָא עשיטילָאפ רעייז ;ךױא ןעגנוטסעֿפ ערעדנַא עלַא
 .טרעהעגֿפױא ןבָאה ערעייז ןעגנולמַאזרַאֿפ עֿכילטלעװ עסיורג יד ,טרעטשעצ
 -סעטָארּפ עֿכילרירֿפ יד ןקיטש וצ העַדב טַאהעג טינ טָאה עילעשיר רעבָא
 ;טֿפַארק עלעירטסודניא עסיורג ַא םורד ףיוא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןטנַאט
 -סטָאנ ןוֿפ טַײהַײרֿפ יד ,טקידע רעטנַאנ םעד יפ-לע ,ןזָאלעג יז טָאה רע
 ,דנַאל ןצנַאנ ןוֿפ ןדָאניס עסיורג ןֿפורוצֿפױא טֿכער סָאד ןוא טסניד

 טימ ףמַאק רעניד'רדסכ רענעסיברַאֿפ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד
 -נעטשבלעז ןֿפַאשַאב טלָאװענ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאנרעבוג יד ,ןרָאינעס יד
 ךיז רענעי טנעלֿפ רעמָאט ;ןֿפרַאװּפָארַא רע טנעלֿפ ,ןעמוטנטשריֿפ עניד
 ףָארטשטױט רַאֿפ טלעטשענּפָא טינ ךיז עילעשיר טָאה ,ןגעקטנַא ןלעטש
 וליֿפַא) ןעגנורעוושרַאֿפ טכַאמעג טַײלילדַא יד ןבָאה לָאמ עכילטע .,ךיוא
 -ַאב ךיז ןבָאה רעטומ סניניק םעד וליֿפַא ןוא טולב ןֿכילגיניק ןוֿפ ןצנירפ
 -יר ,רעטסינימ ןניטכעמלַא םעד ןֿפרַאווצּפָארַא קעווצ ןטימ --- (טנילייט
 ןוא ,תֹוכלַמּב םידרומ ןענַייז רערעװושרַאֿפ יד זַא ,טרעלקרעד טָאה עילעש
 -ַאב םעד ןפַאכ ןסייהעג רעירֿפ :תוירָזכַא רעטסערג רעד טימ טעברַאעג
 סָאד .,גנושרָאֿפסױא יד ןכַאמ --- ךָאנורעד ןוא ,םיא ןטייט ןוא ןטנידלוש
 ןצניווָארּפ עלַא רעביא ןקיש -- ןעוװעג זיא ם'עילעשיר לטימ עטסקרַאטש
 ןוֿפ ןטנַאדנעטניא :ןעמָאנ ןרעטנוא ,עטמַאַאב עכילגיניק ערעדנוזַאב
 טֿפרַאדעג טָאה טנַאדנעטניא רעד .ןסנַאניֿפ ןוא ַײצילָאּפ ,טכירעג
 רעכילגיניק רעד ןגעק ץענרע ןוטעג סעפע טינ טרעוו יצ ,ןרעוװ ריואוועג
  ,רעוועג טינ ןעמ טלמַאז יצ ,ןעגנוטסעֿפ ןפַאכרַאֿפ טינ ןעמ ליוו יצ ,טכַאמ
 .טֿפרַאדעג ןטנַאדנעטניא יד ןבָאה רעטַיײװ ,ןטַאדלָאס טינ ןעמ טבַיילק יצ
 ;ףָארטשטױט וצ וליֿפַא יז ן'טּפשִמ'רַאֿפ ןוא עטגידלושַאב יד ןטּפשִמ דלַאב
 עֿכילגיניק יד תוריֿכש רעלונער ןלָאצסױא ןנעוו טענאדעג יז ןבָאה ךיוא
 -רע ןיא לָאז סע ,םעד ןגעוו ללכב ןוא ײמרַא יד ןַײּפש ןנעוו ,ןטַאדלָאס
 גנוטכַא טֿפרַאדעג טָאה טנַאדנעטניא רעד ,ןַײז טינ רעגנוה ןייק ץעג
 טימ ךיז ןבירשעגכרוד רדֵסֹכ טָאה רע :ךיוא רָאטַאנרעבוג ןֿפױא ןבעג
 ,סעיצקורטסניא ןטעבענ ןוא ןטכירַאב ריא טקישעג ,גנורינער רעד

 עשיטַארק ָארויב יד טנעװקעסנָאק טריֿפעגכרוד טָאה עילעשיר
 עשרעטסינימ יד ךרוד ןעגנַאגעג זיא גנוטלַאװרַאֿפ עצנַאנ יד ה'ד ,גנונעדרָא
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 -- ךַאז ןייא רָאנ טסואוועג ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב ךרוד ןוא סעירָאלעצנַאק

 ןַא ןעװעג זיא סָאװ ,טנעמַאלרַאפ רעזירַאּפ ןטימ ןסױטשנעמַאװצ עּכיל יטע טַאהעג טָאה לַאנידרַאק רעד .גנורינער רעד ןוֿפ ןלעֿפַאב יד ןגלָאֿפ
 -נעה ןיא .,ןרָאטסינימ יד ןוֿפ ןוא גיניק ןוֿפ גיגנעהּפָאמוא ,גנוטכירנַײא
 -רעביא רַאֿפ רעַייטש רעדנוזַאב ַא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא זיא טַייצ .1ש ךיר
 גנוריגער יד טָאה ןוֿפרעד ןוא ,השוריב סעלעטש עשירַאטנעמַאלרַאפ ןבעג
 ןבילבעג סעלעטש יד ןענַײז םעד בילוצ רָאנ .הסָנכה עשפיה ַא טָאהעג
 ןעמוקעגֿפױא זיא םע ןוא ,תוחָּפשמ עטלייצעג עכילטע ןוֿפ טנעה יד ןיא
 ןגעוו טרעלקעג טָאה עילעשיר ,עיטַארקָאטסירַא עכילטכירעג רעדנוזַאב ַא
 ןשימ ךיז לָאז עטַאלַאֿפ ערעֿכעה יד זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ ױזַא .יװ ,םעד
 - ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנוציז עכילרעַייֿפ ַא ןֿפורעגֿפױא טָאה רע ,קיטילָאּפ ןיא
 ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא ןיילַא גיניק רעד ןיהואוו
 ַא ןרָאװעג טנעיילעגרעביא זיא גנוציז רעד ףיוא טרָאד ,ץנַאלנ ןסיורג

 -רעד טָאה ֿבַתֹכ רעד ,טכַאמ רעטשרעבייא רעד ןוֿפ גנורעלקרעד עֿפרַאש
 טַײצ רעד ןיא תומוהמ יד ןוא גנורעטילפשעצ עכילרעֿפעג יד זַא ,טנָאמ = }

 טַאהעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה עגיל רעד ןוֿפ
 רעד ןיא גידלוש ךיוא זיא טנעמַאלרַאפ רעד ;םוטניניק ןרַאֿפ יײשּפָא גונעג
 ,ןדַיימסױא ןעלטימ עלַא טימ ןהעז ףרַאד ןעמ .ןיורק רעד ןוֿפ גנוֿכַאװשּפָא
 -עטשעצ ןוא קערש רַאֿפ ענערַא ןַא ןרעוו םַײנַארעביא לָאז ךַײרקנַארֿפ זַא
 םנוֿפ טכער יד ףיוא ףיירגנָא םוש ןייק ןַייז טלָאמעג טינ רָאט םע ;גנור
 לָאמניײא טרעוװ רעבירעד ,טעטירָאטױא םגיניק םעד ףיוא ןוא רעטפעצס
 ךיז ןשימ וצ סעטַאלַאפ עכילטֿבירעג יד טיעװרַאֿפ גנערטש לָאמעלַא רַאֿפ
 -ָארפ ערעייז ןיא ןגָארטנַײרַא תונעט םוש ןהָא ןֿפרַאד ייז ;םינָינע-הכולמ ןיא
 רעד ףױא ןייג וצ טמוק ןײלַא גיניק רעד בוא ,ןלעֿפַאב עלַא ןלָאקָאט
 ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנוציז

 ךָאנ דלַאב ,רָאי 18 טריגער טָאה עילעשיר ,עדנָארֿפ יד .98 8
 ךיוא .24111 קיוודול רעניטעטמוא רעד ןברָאטשעג זיא (1649) טיט ןַײז
 ,רעגירָאי-גיצניװ ַא ןָארט ןֿפױא ףױרַא זיא רעדיוװ ;(1643--1610 טניניקעג)
 -בלעז עטלַא יד קירוצ ןרעקמוא טֿבורּפעג ןרָאינעס יד ןבָאה רעדיוו ןוא
 םימ ןדנוב :עטֿבורפעגסױא ןעוועג ןיוש ןענַייז ןעלטימ יד .טַײקגידנעטש
 ןוֿפ ןשטנעמ יד ,תומחלמ עניילק ,ןעגנורעװשרַאֿפ ,רעשרעה עשידנעלסיוא
 לָאמסָאד רעבָא ,(ליפש ַא) עדנָא רֿפ ןֿפורעג סָאד ןבָאה טַײצ רענעי
 -טכירעג יד ןענַאטשעגוצ ךָאנ עיטַארקָאטסירַא רעשירעטילימ רעד וצ זיא
 ,גנוריֿפ ס'עילעשיר ןוֿפ ןדירֿפוצ טינ קרַאטש ןעוועג זיא יז לַײװ ,ךיוא עֿכיל



 עצנַאג יד זַא ,גנורעדָאֿפ ַא טימ סױרַא זיא טנעמַאלרַאפ רעזירַאּפ רעד
 רעטשרע רעד ;ןרעװ טֿפַאשעגּפָא לָאז ןטנַאדנעטניא יד ןוֿפ גנוטכירנַײא
 טרעלקרעד זיא ,רענלָאֿפכָאנ ןוא דימלַּת ס'עילעשיר ,ינירַאזַאמ רעטסינימ
 וליֿפַא טָאה טנעמַאלרַאפ רעד ,הכולמ רעד ןוֿפ אנוש ַא רַאֿפ ןרָאװעג
 ףיוא ןוא ,טָאטשטּפױה רעד ןוֿפ רענױאוונַײא יד רעוועג םוצ ןֿפורעגֿפױא
 רעד ןיא יו ,ןדַאקירַאב טיובעג םַײנַארעביא ןעמ טָאה זירַאפ ןוֿפ ןסַאג יד
 | .עגיל רעד ןוֿפ טַײצ

 רָאי 60 טימ יװ ,רעֿכינ ךָאנ טצַאלּפעג טָאה גנונעװַאב יד רעבָא
 סָאװ ,םעפורג עכילטע ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַיײז ענעדירֿפוצמוא יד ,רעירֿפ
 -השוריב עכַײר יד ,ךיז ןשיווצ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טינ ךַאז ןייק טימ ןענַײז
 .ןרָאינעס יד יװ ,קלָאֿפ ןוֿפ טַײװ ױזַא טקנופ ןענַאטשעג ןענַײז רעטכיר
 םעניילק ןטמימ זירַאפ ןוֿפ ןֿפױלטנַא טוומענ בײהנָא ןיא טָאה ינירַאזַאמ
 ,ענערירֿפוצמוא יד טימ טכַאמענ םולש זַיײװניצנײא טָאה רע רָאנ ,גיניק
 ײנ-סָאד-ןוֿפ ןוא ןרָאינעס ןוא ןצנירפ טֿפױקעג ,תוחָנה טכַאמעג טשרמולכ
 ,עיֿכרַאנָאמ רעטצינערגַאבמוא רעד ןוֿפ הטילש יד טרימַאלקָארּפ

 טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא טֿפַאשלעזעג עשיזױצנַארֿפ יד .89 8
 ןיא ךַײרקנַארֿפ ןיא ןענַײז ןָא טַײצ רעד ןוֿפ .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןוֿפ
 זיא סע טניז .ןדנַאטשֿפױא עסיורג ןייק ןעװעג טינ רָאי 140 ןוֿפ ְךֶׁשֶמ
 -ָאפ רעד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא רעמ ץלַא דנַאל ןיא זיא ,עניל יד ןלַאֿפעג
 רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ לייט רעטסגידוועריר רעד .סערעטניא רעשיטיל
 ןט-17 ןוֿפ בײהנָא ןיא ךָאנ ןלַאֿפעצ ךיז ןענַײז ,ןטָאנעגוה יד ,טֿפַאשלעועג
 ןענַײז ערעדנַא יד ,קיטילָאּפ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה לֿפַײה ןיילק ַא ;ה"י
 .ןַײז ןריֿפ ןעמונעג ךיז טָאה עילעשיר ןעוו ;גיטלינכַײלג ןצנַאגניא ןרָאװעג
 -נַאטסעטָארּפ לייט רעטסערג רעד ןענַײז ,קיטילָאפ עשיטנַאטסעטָארפ-יטנַא
 ,םויצילוטַאק םוצ רעבירַא (רֿכש ןשפיה ַא רַאֿפ לָאמַא) טַײל-לדַא עשיט
 -לעֿפַאב עשיטָאטש יד ןבילבעג זיא הנומא רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ייב
 -םורד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשירחוס ןוא עלעירטסודניא יד טפיוהרעד ,גנורעק
 ןוֿפ ץנַאלג םנוֿפ ןרָאװעג טדנעלבעג ןענַייז טַײל-לדַא יד .ךַײרקנַארֿפ
 ןַא ןוֿפ םינָּפ ַא יז יב טַאהעג טָאה םזיטָאנעגוה רעד ןוא ,ףיוה ןכילגיניק
 -לדַא יד ןעוו ,טציא .טַײקכילמיטנניײא רעלעיצניווָארּפ ןוא רעשיקנערֿפטלַא
 רעטלַא רעד ןרָאװעג לטָב לַלכב זיא ,םזיטנַאטסעטָארפ ןוֿפ קעװַא ןענַײז טַיל
 ןרַאֿפ טפַאכעג ךיג וצ לָאמַא רשֿפא ךיז טָאה סָאװ ,רעטיר ַא ןוֿפ פיט
 * גיטֿכירֿפיױא ,גיננעהּפָאמוא ןעוועג טַײצ רעבלעזרעד ןיא זיא סָאװ רָאנ ,דרעווש
 .םענייק וצ ךיז טעֿפנַחעג טינ ןוא ךיז טקובעג טינ ,ךיז ייב ףַײטש ןוא



 - טָאה סָאד ןוא ,קיטילָאפ וצ גיטלינכַײלנ ןעוועג זיא רוד רעַײנ רעד
 / לדַא רעד .ןינירַאזַאמ ןוא ץעילעשיר רַאֿפ טעברַא יד טכַאמעג רעננ

 -רַאֿפ יז ואװ ,ןע נָא לַא ס ,ןזַײרק עמיטניא ,עניילק ןדנירג יז ,ןבעל ןֿכי
 .ךעלטרעװכַײלנ ןגָאז ,םיריש ןבַיײרש ,ןֿכערּפשעג עשירַארעטיל ןיא ןעגנערב

 : .טֿפַאשלעועג רעניָאד רעד ןיא .עילובמַאר עזיקרַאמ רעד ןוֿפ טעדנירג
 . טינ ויא סָאװ ,ןַאמָאר ןימ םעַײנ םנוֿפ לעַּפתֹנ ץלַא יװ רעמ ןעמ טרעו

 רעד .טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןענַאמָאר עשרעטיר יד וצ ןכילגעג =

 עד ןיא .םיואכרוד ןבעל יז :ןקילפנָאק עגידמערוטש ןוֿפ טייוו . ,הוטַאנ

 ,ןליֿפעג ןוֿפ טל

 / א ךיוא ךיז ןבָאה אֿפונ ךַארּפש רעשיזױצנַארֿפ רעד ףיוא = |
 יא סָאװ ,ליטס ַא סױא ךיז טעברַא סע .םיוניש עֿכילטֿפַאשלעזעג יד !

 טָאטשנָא :רענייר ןוא רעגידנעטשנָא ,רעטַאלג ַא ,רעבַיײרש עלַא יב רענ

 וצ גנידצלַא עֿבָט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עילעשיר .,ןענָאלַאס יד ןיא ןוא
 עשירַארעטיל יד ןלעטשנַײא ןֿפלָאהעג טָאה ,ןרילָארטנָאק ןוא ןריזילַארטנעצ

 ןוא רוטַארעטיל יד ןגינייר ןעוועג זיא עריא ןבַאנֿפױא-טפיוה יד ןוֿפ ענייא
 - ױזַא יװ ,סואימ זיא סע סָאװ ןוא ןייש זיא סע סָאװ ,ןענעקסַּפ ןוא ךַארּפש -

 .טינ רָאט ןעמ יױװַא יו ןוא ןקירדסױא ךיז געמ ןעמ

 טגיטרַאֿפעגּפָא .קיטילָאפ עטסנינייווסיוא סכײרקנַארֿפ .60 8
 - גױא ןַײז טדנעוועג עילעשיר טָאה ,תומוהמ עטסנינייוועניא יד טימ ךיז = -

 - יד ;ןייר םַײב ןוא עיגלעב ןיא ןדנגעג עלעירטסודניא עשינֿכש יד ףיוא
 - -רַאֿפ רעד וצ -- תוכולמ עכַאװש ייווצ וצ טגנַאלַאב ןבָאה ןדננעג עגיזָאד
 ךיז טָאה טקנופ .דנַאלשטַײד ןטרעטילפשעצ םוצ ןוא עינַאּפש רעטמירָא -

 סָאװ ,המחלמ ענירָאי- גיסַײרד יד ן'עילעשיר רַאֿפ ןֿפָארטעגוצ ךָאנ -
 ןעוועג זיא ןוא רָאי ןט-1618 ןיא דנַאלשטַײד ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה -
 ןשיווצ ,ןטנַאטסעטָארּפ ןוא ןקילױטַאק ןשיווצ םיכוסכס יד ךרוד ןֿפורעגסױרַא !

 -סעטָארּפ יד ןֿכָארבעצ טָאה סָאװ ,עילעשיר ,רסיק םעד ןוא ןטשריֿפ יד
 -עג אֹקווַד דנַאלשטַײד ןיא ךיז טָאה ,ךַײרקנַארֿפ ןיא ייטְרַאּפ עשיטנַאט
 ןוֿפ םירָסיֵק יד ןֿפמעקַאב וצ ידכ ,ןטנַאטסעטָארּפ יד ןוֿפ דצ ןֿפױא טלעטש

 /  -געורעפ ןיא ןַײרַא ךיז ןעוט עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ ןטֿפיש ערעֿכעה יד

 / עג ,ןָאלַאס רעשירַארעטיל רעטשרע רעד ןרָאװעג םסרוֿפמ זיא טפיוהרעד

 - עלערייא ,עטרַאצ טריֿפעגסױרַא ןרעװ .ָאד :שילידיא זיא טלַאהניא רעַײנ

  ףױה םִייב טלַײֿפעג ,הצילמ עטלצניקעג --- טַיקגידעבעל רערַאבלטיממ

 - +עימעדַאקַא עשיזױצנַארֿפ יד טנדרָאעננַיא טָאה רע :ךיוא טַײקגיטרַאכַי
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 ענַײז טציטשעג עילעשיר טָאה ביײהנָא ןיא ,עיטסַאניד רעגרובסבַאה רעד
 -ױטַאק םעד ןגעק ןבױהעגֿפױא רע טָאה ךָאנרעד ,טלענ טימ עטעדניברַאֿפ -

 טָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא ,ןדעווש ןוֿפ גיניק ןשיטנַאטסעטָארפ םעד רסיק ןשיל
 ןוא רענלעז ענעגנודענ ןוֿפ ליַח ַא דנַאלשטַייד ןייק טקישעגנַירַא ןיילַא רע
 ןוֿפ עציטש ןעמוקַאב ןבָאה רעגרובסבַאה עשכַיירטסע יד .,ןזױצנַארֿפ ןוֿפ
 -ַאּפש יד ףיוא ןגָארטעגרעבירַא אליממ המחלמ יד ךיז טָאה ;עשינַאּפש יד
 ,ןטַיײז ַײרד ןוֿפ ךַײרקנַארֿפ טימ טצינערגעג ןבָאה סָאװ ,סעירָאטירעט עשינ
 -קנַארֿפ טֿפַאשרַאֿפ ןוא קיטילָאפ םעילעשיר טריֿפעגרעטַיײװ טָאה ינירַאזַאמ
 ,(רָאי ןט-1648 ןוֿפ םולש ןשילַאֿפטסעװ ןטיול) סַאזלע ןוֿפ לייט ַא ךַײר
 ;ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ץינערג רעד ןרָאװעג ןייר ךַײט רעד זיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא
 ,עיגלעב ןוֿפ לייט ןגיד'ברעמ-םורד םעד ןעמונעגוצ רע טָאה עינַאּפש יב
 רָאי ןט-1660 םורַא .עירטסודניא רעטלקיװטנַא קרַאטש ַא טימ דנגעג ַא
 ,עפָאריײא ןיא הֿכולמ עטסקרַאטש יד ןעוועג ךַײרקנַארֿפ זיא

- 
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 ,ה"י ןט-17 בייהנָא םוצ דנַאלשטייד ןוֿפ הדירי יד 1 פ
 ֿברעמ ןֿפױא ןעגנודניברַאֿפ עשינַאעקָא יד טרעטײרברַאֿפ ךיו ןבָאה סע טניז
 ןיא רעקרַאֿפ-סלדנַאה רעד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא רעעז זיא ,עּפָארײא ןוֿפ
 ,ןכַײט עשטַיײד עסיורג יד ףוא ןוא ןפלַא יד רעביא ,עפָארײא-לַארטנעצ
 יד ,ןרָאװעג טמירָארַאֿפ ןענַײז דנַאלשטַיד-םורד ןוֿפ טעטש ענידנעילב יד

 .ףיוא ,סרעלעװ ןוא םרענוֿפ יד ןוֿפ רעזַײה-קנַאב ןוא עשירחוס עסיורג !
 רעדָא טריטָארקנַאב ןבָאה ,הֿכולמ .ץ לרַאק ןטלַאהעג ךיז טָאה סע עכלעוו
 דנוב רעסיורג רעד ןרָאװעג ןלַאֿפעצ זיא ךיוא ,ןטֿפעשעג יד ןֿפרָאװעגקעװַא
 רחסָמ-טלעוו ןוֿפ ןערטנעצ יד םורָאװ ,עזנַאה יד ,טעטש עשטַיד-ןוֿפצ יד ןוֿפ
 -רעטסמַא ,ןעפרעווטנַא ,ןָאבַאסיל ןייק ,ֿברעמ ףיוא טקורעגרעביא ךיז ןבָאה
 :תוכולמ עקרַאטש ןענַאטשענֿפױא ,םעד ץוחַא ,ךָאנ ןענַײז ןוֿפצ ףיוא ,םַאד
 עניצנייא ןוֿפ דנוב רעזױל ַא ,עזנַאה יד ;ןדעװש ,קרַאמענעד ,דנַאלגנע
 ַא ןוֿפ תוחוכ עטסעֿפ יד ןגעקטנַא ןייטשַיב טנָאקעג טינ טָאה ,טעטש
 יףיוה-לָאטש , ןטלַא םעד טכַאמרַאֿפ טָאה גנוריגער עשילגנע יד ,הכולמ
 טימ ןעמַאוצ םירחוס יד ןבירטענסױרַא ןוא ןָאדנָאל ןיא עזנַאה רעד ןוֿפ
 רעד טרעװרַאֿפ ןוא לעווער ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןדעװש יד .עטסטלע ערעייז
 טציא ןבָאה ןדעווש יד ,עװרַאנ ךרוד עיװָאקסָאמ טימ ןעלדנַאה וצ עזנַאה
 ןשיסור ןסיורג םנוֿפ גנַאנסױא ןניצנייא םעד טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג
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 יז רָאנ ,רחסמ וצ ןעמונעג טינ ןײלַא רעבָא ךיז ןבָאה יז ;םי םוצ ןיילפ
 יז ןוֿפ ןעמונעג ןוא רעדנעלָאה יד םי ןשיטלַאב ןיא ןזָאלעגנַײרַא ןבָאה
 ,וצרעד טּכַארבעג טָאה טעטש עשטַיד יד ןוֿפ הדירי יד ,לָאצּפָא-טכַארֿפ
 עגידלפעקניילק ַא טריֿפעג ןבָאה ייז ,טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ןטשריֿפ יד זַא
 -םֵכֵמ טימ ןטַייז עלַא ןוֿפ ןעגנוציזַאב ערעייז טרַאּפשרַאֿפ ןוא קיטילָאּפ
 יד .ןרָאװענ טכַאװשעגּפָא זיא רעקרַאֿפ רעטסגינייוועניא רעד ;ןצינערג
 ןוא ,סטוט8 16010, סוט8 1611910 לַלֹכ םַייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןטשריֿפ
 ןוֿפ טשריֿפ רעד יװ ,הנומא רעדנַא ןַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעלדנעה עלַא
 ,הנידמ רעד ןוֿפ ןבַײרטרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ ,עירָאטירעט רעד

 יד ןיא טפיוהרעד ,רעגרע ןרָאװעג ךיוא זיא םירעיופ יד ןוֿפ עגַאל יד
 -טסע ,ןסַײרּפ ןגישנַייה ןוֿפ ןדנגעג יד ןיא ,רעדנעלרעקַא עגיד'חרזמ עסיורג
 -גימ ַא ןעמוקַאב טציא ןבָאה םיצירפ יד ,טנַאק ןשיטלַאב ןיא ,ןליופ ,ךַײר

 יז גידנקישּפָארַא ,האוֿבת רעייז ןוֿפ חװָר ןשפיה ַא ןגירק וצ טַײקֿכיל
 ןוא ןשיטלַאב ןיא ןצײלֿפ סָאװ ,ןכַײמ עסיורג יד ףיוא רעסַאװיּפָארַא
 ןטעברַאַאב ןגעו ןטכַארט ןעמונעג יז ןבָאה רעבירעד ;ןַײרַא םי ןגידנוֿפצ

 -טכילֿפ ןשרעיופ םעד ןרעפערגרַאֿפ וצ ןהעזעג ןבָאה יז .דרע רעמ סָאװ -
 -מוא רעמ סָאװ ץירָּפ םעד ןבעג ןֿפױה עשרעיופ יד ןטיינ וצ ןוא טסניד
 ןייק ןבָאה םירעיופ יד ואוו ,יףגַאטדנַאל, יד ףיוא ,רעטעברַא עטסיז
 ןלעופ טגָאקעג גנירג ץנַאג טַײל-לדַא יד ןבָאה ,טַאהעג טינ רעײטשרָאֿפ
 -עג טדימשענוצ תונקת ייר רעצנַאג ַא ךרוד ןענַײז םירעיופ יד :סרעיײז

 .רעטעברַא עגיד'השוריב ןעמוקַאב ןבָאה םיצירפ יד ןוא ,דרע רעד וצ ןרָאװ -

 -עג ןבָאה יז זַא ,טַײװ ױזַא קעװַא םיצירפ יד ןענַײז רעטרע עכילטע ןיא
 ןוֿפ טשריֿפרוק רעד ;גָאטנוז םוא וליֿפַא ןטעברַא וצ םירעיופ יד ןעגנואווצ
 תומֲהב וליֿפַא זַא ,טַײל-לדַא ענַייז ןײטשרַאֿפ וצ ןבענ טֿבורפעג טָאה ןסקַאז
 .טרעהעג טינ םיא טָאה ןעמ רָאנ -- גָאטנוז םוא ור ךיוא ןעמ טיג

 -רַאֿפ טינ הֿפוקת רענעגנַאנרַאֿפ רעד ןיא זיא ענַארֿפ עכילכריק יד
 ןיא האנש עשירֿפ ןגָארטעגנַירַא יז טָאה טציא ןוא ,ןרָאװעג טרעֿפטנע
 ןיד ַא ןעוועג זיא סע דלַאביװ ,דנַאל ןטמירָארַאֿפ ןוא ןטרעטילפשעצ םעד
 עג טשריֿפ רעגידנעמוקנָאַיינ רעדעי טָאה ,סטנטפ 6810, 6נ15+ '40

 םע בוא .הנומא רעייז ןטַײב וצ גנורעקלעֿפַאב עצנַאנ יד ןטיינ טנָאק
 לרוג רעד ךיז טָאה ,עיטסַאניד זיאס עכלעװ ַא ןסַייררעביא ךיז טגעלֿפ
 ,השורי יד ןעמוקַאב טעוװ סע רעװ ,םעד ןיא טדנעוועג רענױאװנַײא יד ןוֿפ
 -נָא ךיז ןגעלֿפ סע ;רעדירב-סנבױלג ןוא םינֿכש ןשימנַירַא ךיז ןגעלֿפ סע
 ןקילױטַאק יד ןענַייז ה"י ןט-16 ןוֿפ ףוס םוצ ,ץתקולחמ עֿכילניײלק ןבייה
 ֿבנַא ןוא ,טעברַאעג שינרענע ןבָאה ןטיאוועי יד :רעלַאֿפנָא יד ןרָאװעג



 עגידנעטש יד ךרוד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ןטנַאטסעטָארּפ יד ךָאנ ןענַײז
 בײהנָא ןיא ,רענַארעטול ןוא ןטסיניװלַאק ןשיווצ ןשינעסַייר עטסנינייוועניא
 -גַאטסעטָארּפ רעד ןגעקטנַא -- טעדליבעג ןקילױטַאק יד ןבָאה ה"י ןט7
 ,רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא ,עגיל ַא --- עינוא רעשיט

 סיורג זיא טפיוהרעביא .ןֿכעשט יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד .62 8
 -שטַײד ןוֿפ ןלייט עניד'מורד יד ןיא ןטיאוזעי יד ןוֿפ העַּפשִה יד ןעוועג
 - =ַאב יד ןיא אקווד ןֹוא ,ףיוה רענרובסבַאה םַייב ןוא ןרעַײב ןיא ,דנַאל
 סָאד םוטרעגריב סָאד ןוא םיצירפ יד ןבָאה רעגרובסבַאה יד ןוֿפ ןעגנוציז
 אֿפוג ךַײרטסע ןיא ,ןרעמ ,ןעמהעב ןיא :עיצַאמרָאֿפער יד ןעמונעגנָא ֿבור
 -רַאֿפ ןעװעג םזיטנַאטסעטָארּפ רעד זיא ןעמהעב ןיא ,ןרַאגנוא ןיא ןוא
 סָאװ ,ןטיסוה עטניסעמענ יד ןוֿפ גנונעדרָאנַייא רעֿכילכריק רעד טימ טפינק
 ןוֿפ שארב ;ה"י ןט-12 ןיא ךָאנ ןגיניק יד ךרוד ןרָאװעג טנעקרענָא זיא
 טעטיסרעווינוא רעגָארּפ רעד ,עירָאטסיסנָאק יד ןענַאטשעג ןענַײז ךריק רעד
 ןכרוד ןרעװ ןבילקעג ןגעלֿפ סָאװ ,(רעגידיטרַאֿפ) ןרָאזנעֿפעד , יד ןוא
 ןעוועג ןטנַאטסעטָארּפ יד ןענַיז רעדנעל רעגרובסבַאה יד ןיא ,גַאטדנַאל
 -רעדינ יד ןיא ןוא ךַײרקנַארֿפ ןיא יװ טקנופ ,ןנַאטדנַאל יד ןיא עיציזָאּפָא יד
 .ןדננענ ענעדישרַאֿפ ןוֿפ לדַא רעד טָאה ה"י ןט-17 בײהנָא ןיא ;ןדנַאל
 ןַא ךרוד רסיק םנוֿפ טכַאמ יד ןצינערגַאב וצ ידכ ,תחַאירַי ןכַאמ ןעמונעג
 ןייא ךָאנ טַאהעג ןבָאה רעגרובסבַאה יד .נַאטסֿכַײר םעניימעגלַא
 עשילױטַאק יד ןריֿפכרוד גידתונָמחרב'מוא :טכַאמ רעייז ןטלַאהוצֿפױא לטימ
 .ןרעדנַא םנוֿפ םנייא ןדנגעג יד ןלײטּפָא ןוא הנומא

 .יד ןוֿפ דימלַּת רעגיסַײלֿפ- רעד רסיק ןרָאװעג זיא רָאי ןט-1619 ןיא
 רעד רַאֿפ רדֵנ .ַא ןוטעג רע טָאה טייהרעגנוי ;.11 דנַאנידרעֿפ ,ןטיאוזעי
 תוסרוקיּפַא יד ןטָארוצסױא ףיױא ןבעל ץנַאנ ןַײז ןבעגוצּפָא רעטומסטָאנ
 ײרֿפ ןערעייז רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכעשט יד ,טלעוו רעד ןוֿפ
 . םענייא גיניק ַא רַאֿפ ךיז ןבילקעגסיוא ןוא טנעקרענָא טינ םיא ןבָאה ,ןטַײה
 ןוֿפ טשריֿפרוק םעד ,דנַאלשטַײד ןוֿפ ןטשריֿפ עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןוֿפ
 -עשט םעד ןקיטשרעד ןעמונעג טָאה דנַאנידרעֿפ ,ןכירדירֿפ ,ץלַאֿפפ רעד
 ,המָחלמ עגירָאי-גיסַיירד יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעד ןוֿפ ;דנַאטשֿפױא ןשיֿכ
 ךילעמַאפ ןוא דנַאלשטַײד ץנַאנ רעביא טיירפשעגסױא ךיז טָאה סָאװ
 ,(1648---1618) תוכולמ עשיאעפָאריײא עלַא ןגױצעגנַײרַא

 ענַײז טינ ,רסיק רעד טינ .ןעמהעב ןיא עיצקַאער יד .63 8
 ,ליַח ןגידנעטש ַא תושר רעייז ןיא טַאהענ ןבָאה רעננעג עשיטנַאטסעטָארּפ
 ,ןטשריֿפ עשילױטַאק יד ןוֿפ עגיל רעד וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה רסיק רעד



 רעריֿפנָא רעד .ײמרַא ענעגנודעג ַא תושר ריא ןיא טַאהעג טָאה סָאװ
 םַײב ,גָארּפ ןבעל ןֿכעשט יד טפַאלקעצ טָאה ,רעיגלעב ַא ,יליט ,רעריא !

 ןֿכירדירֿפ ייב ,ןֿפָאלטנַא זיא גיניק רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ;גרַאב ןסַײװ
 סָאד ןבעגעגרעביא ןוא טשריֿפרוק ַא ןוֿפ טכער: ענַייז ןעמונענוצ ןעמ טָאה -

 טָאה ןעמהעב ןיא  ,ןרעַײב ןוֿפ גָאצרעה םעד ,עגיל רעד ןוֿפ ּפָאק םעד
 ,לדַא ןטלַא םעד ןֿכָארבעצ טָאה סָאװ ,עיצקַאער ערעווש ַא ןבױהעגנָא ךיז
 םעד ןוא גַאטדנַאל ןוֿפ טַײקגיגנעהֿפָאמוא יד ,טעטש עגידנעטשבלעז יד
 ךָאנרעד ;טײטעג ןעמ טָאה םידרומ יד ןרָאינעפ יד .םזיטנַאטסעטָארּפ
 - רעייז ;טַײל-לדַא עשיטנַאטסעטָארּפ ןוֿפ שורָגןסַאמ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה
 ןעמ טָאה דרע ענעמונעגוצ יד .,ןרָאװעג טריקסיֿפנָאק זיא סטוג-ןוא-בָאה

 ;רעניבלעזרעד ןבילבענ זיא םירעיוּפ עניטֿכילֿפ יד ןוֿפ ֿבצַמ רעד .רסיק םעד -  יוטעג ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,יד ה"ד ,םיצירפ עשיליטַאק יד ןבענעגקעװַא =!
 -רַאֿפ ןוא למוט ןטימ ןברוח םעד טצונעגסיוא ןבָאה םיצירּפ עַײנ יד רָאנ = - 3

 סָאװ ,טסנידסטָאנ רעשיטנַאטסעטָארפ רעד ,דרע עשרעיופ לייט ַא טּפַאּכ
 טָאטשנָא ןוא ,ןרָאװעג טרעװרַאֿפ זיא ,טַאהעג טנַײֿפ ױזַא טָאה רסיק רעד
 ןעננילק ןבױהעגנָא רעדיוו סרעטסיולק יד ןיא טָאה ךַארּפש רעשיֿכעשט רעד
 .ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ זיא ןסוה ןַאי ןוֿפ רֹכָז םוצ ֿבומיםוי רעד ;ןַײטַאל סָאד

 ,גנידצלַא קירוצ ןבענעגקעװַא ןעמ טָאה טַיקכילטסַײג רעשילױטַאק רעד
 -ַאב ךָאנ ריא טָאה ןעמ ןוא ,ןעמונעגוצ טסעוועג ריא ַײב טָאה ןעמ סָאװ =

 .טעטיסרעווינוא םעד .תוקזה עלַא רַאֿפ טנַאה רעטיירב ַא טימ טלָאצ

 -גיא יו טעמכ טָאה גַאטדנַאל רעד ,ןטיאוזעי יד ןבענעגקעװַא ןעמ טָאה-

 רעײטשרָאֿפדנַאטש יד ןֿפורֿפױנוצ סָאד .עדרעוו ןַײז ןריױאוועגנָא ןצנַאג
 זַא ,טרעלקרעד טָאה רע :רעשרעה םנוֿפ זיולב טדנעוועגנ טציא ךיז טָאה -

 - טּכער ןַײז זיא ײדנָאל ןוֿפ רדֵס םעד ןרעסעברַאֿפ,, ןוא ןצעזעג ןבעגסױרַא
 ,טינ םמענייק רעמ ןוא

 ןוֿפ הנָכס יד .דנַאלשטיד ןיא המחלמ ענײמענלַא יד .64 8
 - ,דנַאלשטַײד ץנַאג ףױא טקורעגנָא ךיז טָאה עיצקַאער רעשיליטַאק ַא
 ערעייז ןלעטשסױרַא טֿבורפענ ןטשריֿפ עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןבָאה רעבירעד
 ןטלַאהעגּפָא ץלַא טָאה יליט רעבָא ,עגיל רעד ןוא רסיק םעד ןנעק רענלעז

 ןטנַאטסעטָארּפ יד רַאֿפ ןעמונעגנָא טינ ךיז טָאה סע ןענַאװ זיב ,תונוחצנ -

 עניל רעד ןוֿפ ליַח רעד זיא םיא ןגעקטנַא ,קרַאמענעד ןוֿפ גיניק רעד
 רֹוּטַּפ טלָאװעג גנַאל ןיוש רסיק רעד טָאה ֿבנַא ;ךַאװש וצ ןעוועג ןיוש
 ןעמונעגנָא רעבירעד טָאה רע .,עגיל רעד ןוֿפ תוספורטופא רעד ןוֿפ ןרעוו
 דימלַּת ַא ,ןײטשנעלַאװ ,ןַאמלדַא ןשיֿכעשט ַא םענייא ןוֿפ גָאלשרָאֿפ םעד
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 -ַאמ ןֿפױקֿפױא ןוֿפ ןרָאװענ ךַײר זיא סָאװ ,עיגעלָאק רעשיטיאוזעי ַא ןוֿפ
 -רָאֿפ טָאה ןײטשנעלַאװ ,ןטנַאטסעטָארּפ ענעבירטרַאֿפ יד ןוֿפ סעקטנָאי
 רָאנ ,ײמרַא ענעגייא ןַא רסיק ןרַאֿפ ןלעטשֿפױא טעװ רע זַא ,טניילעג
 ןוט וצ טַײהַײרֿפ עמוקלוֿפ ןבָאה לָאז ,רעריֿפנָא רעד ,רע זַא ,יַאנת ןטימ
 סָאװ ,רעריברעװ םוטעמוא טקישעגרעדנַאנוֿפ טָאה רע ,טײטשרַאֿפ רע יו
 ןכַײר ןוא ןיול עגידלַאװג טגָאזעגוצ ,בָאנֿפױא םינָלעב עלַא ןבעגעג ןבָאה
 ַא רעעז ,ןַאמ טנזיױט 50 ןוֿפ ײמרַא ןַא גיטרַאֿפ ןעוועג זיא דלַאב .ביור
 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא יז ;טַײצ רענעי רַאֿפ עסיורג
 ןענַײז םע וואו ,ןוֿפצ ףיוא המחלמ יד ןגָארטעגרעבירַא טָאה ןײטשנעלַאװ
 טיינעג ,גיניק ןשינעד םעד טגָאירַאֿפ טָאה רע ;ןטנַאטסעטָארּפ רעמ ןעוועג
 רעבָא .גערב ןשיטלַאב םעד רסיק ןרַאֿפ ןעמונעגנַיא ןוא םולש ןטעב םיא
 טכער יד טרירעגנָא ןוא רעשרעה-השעמ טריֿפעג ךיז טָאה ןײטשנעלַאװ
 ,גרובנעלקעמ ןוֿפ רעשרעה יד טגָאירַאֿפ לשמל טָאה רע ,ןטשריֿפ יד ןוֿפ
 וליֿפַא טָאה ןײטשנעלַאװ ,ץיזַאב רעייז טנָאזענוצ םיא טָאה רסיק רעד ןוא
 לַײװ ,יןַאעקָא ןוֿפ ןוא םי ןשיטלַאב ןוֿפ לַארענעג , :לוטיט םעד ןעמונעגנָא
 .ןע'מַי עגידנוֿפצ יד רעביא הֹלָׁשמִמ ןַײז ןטיירפשוצסיוא טנֿכערעג טָאה רע

 -ריאוטיטסער , םעד ןבענעגסױרַא ןוא טריֿפמואירט טָאה רסיק רעד
 ןוֿפ טֿפַאשרעהרעביײא עגילָאמַא יד קירוצ ןלעטשֿפױארעדיװ ןגעוו ייטקידע
 ןטנַאטסעטָארפ יד יב ןעמענוצ טלָאװעג טָאה רֶע ;ךריק רעשילױטַאק רעד
 15 עטצעל יד רַאֿפ ןגָאלשרעד טַאהעג ךיז ןבָאה יז סָאװ ,תוחָנה עלַא
 ןרָאװעג טריזירַאלוקעס ןיא סָאװ ,ץיזַאב רעֿכילֿפריק רעצנַאג רעד .רָאי
 . ןבענעגקעװַא טֿפרַאדעג טָאה ,רָאי ןט-1885 ןוֿפ םולש רעגרובסניוא ןכָאנ
 טַאהעג 'טָאה ןײלַא ייטרַאפ עשילױטַאק יד רָאנ טינ רעבָא .קירוצ ןרעוו
 קרַאטש ךיוא ויא טכַאמ ס'רסיק םעד :עיצַארװַאטסער רעד ןוֿפ הֿבוט ַא
 יד ןויועג טשרָאקָא טָאה ךיזךריֿפ סנײטשנעלַאװ ןוא ,ןסקַאװענסױא
 הטילש ם'רסיק םעד בוא ,ייז וצ ןזָאלסױא ךיז ןָאק סע ױזַא יו ,ןטשריֿפ
 ןטשריֿפ יד .םיורג וצ ןַײז טעװ עירעפמיא רעד ןוֿפ ןלייט ענלצנייא יד ןיא
 ןענײטשנעלַאװ ןקישּפָא לָאז רע ,רסיק םַייב טרעדָאֿפעג רעבירעד ןבָאה
 ,ןרעַײב ןוֿפ גָאצרעה םנוֿפ ןַאלּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ,(1630) עיסימעד ןיא
 .ןבענענֿכָאנ טָאה רסיק רעד .עגיל רעד ןוֿפ שארב ןענַאטשעג זיא סָאװ

 טֿפשעגוצ ךיז טָאה טַיצ רעבלעזרעד ןיא .ףלָאדַא ףַאטסוג .65 8
 .ףלָאדַא ףַאטסוג גיניק רעשידעווש רעד םי ןשיטלַאב ןוֿפ גערב ןגידמורד םוצ
 -עגָאדָאל םעד עיװָאקסָאמ ייב ןעמענוצוצ ןזיװַאב טַאהעג ןיוש טָאה רע
 ןלופ יַײב ;עװָארַאנ רעד ןוֿפ ןוא עווענ רעד ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ,דננעג
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 -נַאד ןיא .סָכָמ ןענָאמוצֿפױא טכער סָאד ןוא דנַאלֿפיל ןעמונעגוצ רע טָאה '

 ןבָאה דנַאלטסע ןוא דנַאלניֿפ ,לסַײװ רעד ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ןבעל ,גיצ
 ַא טעמכ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב טציא זיא -- ןדעוװש וצ טרעהעג רעירֿפ ןיוש
 גערב-חרומ ןצנַאנ םעד ןבעל ןעגנוציזַאב עשידעווש ןוֿפ סַאּפ רעגיד'רדַסּכ
 -עג יז ןטלָאװ ,ןרעמָאפ טַאהעג ךָאנ ןטלָאװ יז ןעו .םי ןשיטלַאב ןוֿפ
 -עניא ןַא רַאֿפ םיא טכַאמעג ןוא םוקיטלַאב ןצנַאנ םעד טלגנירַאב טַאה
 -נָא ןַײז טימ ,סע טסייה ,טָאה ףלָאדַא ףַאטסוג ,םי ןשידעוװש ןטסנינייו
 טלָאװעג טָאה רע יא :הָנוַכ עלעּפָאט ַא טַאהעג דנַאלשטַײד ןיא ןעמוק
 ןיא טַאהעג טָאה רע יא ,רעדירבסנביולג עשישנַאטסעטָארפ ענַייז ןֿפלעה
 ןוֿפ ךיז ןעמ טָאה ןיוו ןיא .דנַאל ןַײז ןוֿפ ןסערעטניא עשיטילָאּפ יד ןעגיז
 רעד , ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא טָאה ןעמ ןוא ,בײהנָא ןוֿפ טֿכַאלעגסױא םיא

 .רעטכעלעג ןייק טינ זיא סע זַא ,ןהעזרעד ןעמ טָאה דלַאב רָאנ ;ייגיניק-יינש = }
 ןבָאה סָאװ ,טַײלסגירק ןסַאמ ךיז וצ ןגיוצעגוצ ךיג טָאה ףלָאדַא ףַאטסוג = |

 -נַײרַא ,ליֵח סיליט לָאמ עכילטע טּפַאלקעצ ,טַאהעג טינ גנוגיטֿפעשַאב ןייק
 -יר ;ןיוו ףיוא ןייג ןעמונעג טינ ריש ןוא דנַאלשטַײד-םורד ןיא ןעגנורדעג =
 ,טלעג ןוא ןשטנעמ טימ ףליה טגָאזעגוצ םיא טָאה עילעש = -

 ךיז ןדנעװ יװ ,הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רסיק רעד
 טָאה סָאװ ,לַאשרַאמדלעֿפ רעד רעבָא .,ןענײטשנעלַאװ וצ םַײנַארעביא = -

 -עג טציא טָאה ,גיניק ןשידעווש ןטימ ןעמוקכרוד טֿבורפעג טַאהעג ןיוש
 טָאה רע ,לָאמ ןטשרע םעד יװ ,ןעגנוגנידַאב ערערעוש ךס ַא טלעטש
 ןצנַאגניא ןַײז ןלָאז ,ןעמעננַײא טעװ רע סָאװ ,רעדנעל יד זַא ,טרעדָאֿפעג
 -סבַאה יד ןוֿפ םענייא --- םעד ץוחַא ןיול ַא רַאֿפ ןוא ,תושר ןַײז ןיא !

 רסיק רעד .(ןעמהעב ןעניז ןיא טַאהעג טָאה רע) ןציזַאב-השורי רעגרוב
 ןגימור םעד םורַא ךיז טָאה דלַאב ,גנידצלַא ףיוא טמיטשעגנַייא טָאה
 -נעלַאװ .יײמרַא עסיורג ַא ןבילקעגֿפױא רעדיװ ןענײטשנעלַאװ ןוֿפ ןעמָאנ
 ןעציל יב ,דנַאלשטַײיד-םורד ןוֿפ ןדעװש יד טפוטשעגסױרַא טָאה ןייטש
 וליֿפַא זיא ןײטשנעלַאװ ;טכַאלש רעסיורג ַא וצ ןעמוקעג זיא (1,6066מ)
 ,(1639) טכַאלש ןיא ןלַאֿפעג זיא ףלָאדַא-ףַאטסוג רעבָא ,ןרָאװעג ןגָאלשעג
 ןדעװש יד ןוֿפ תונוחצנ עלַא .הֹלָפמ יד ןגױאװעגֿפױא טָאה סָאד ןוא
 רעייז ןרױלרַאֿפ ןבָאה ייז לַײװ ,טַאהענ טינ עדרעוו ןייק רעמ ןיוש ןבָאה
 ;עגַאלָנעגיצניג יד ןצינסיוא טסַײלֿפעג טינ ךיז טָאה ןײטשנעלַאװ .רעריֿפ
 עגיד תודוס סעפע אנוש ןטימ טריֿפרַאֿפ ןיא גיטעטמוא ןבילבעג זיא רע
 -םנירק עטסטנעהָאנ ענַײז אחינ ןעוועג טינ זיא סָאד ,ןעגנולדנַאהרעטנוא
 -יֿפָא יד ןשיװצ .תויַח ץנַאג רעייז ןעוועג זיא המָחלמ יד סָאװ ,ןֿפליהעג
 רעד .טייטעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,גנורעװשרַאֿפ ַא ןעמוקעגֿפױא זיא ןןריצ



 /  ןֿפוא ַאוַא ףױא זיא רע לַײװ ,םעד ןוֿפ ןדירֿפוצ קרַאטש ןעוועג זיא רסיק
 ,(רָאֵי ןט-1634 ןיא) רָאטַאטקיד ןכילרעֿפעג םנוֿפ ןרָאװעג רֹוטָפ

 בײהנָא ןוֿפ .המחלמ רעד ןוֿפ דָאירעפ רעטצעל רעד .6 8
 ףוס ןייק ןוא ,רָאי 16 ןעגנַאגרַאֿפ ןענַייז טוט סנײטשנעלַאװ זיב המָחלמ
 - יר עכלעוו בילוצ ,םינָינע עזעיגילער יד ,ןהעזעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה
 ןטיײװצ ןֿפױא ןטָארטעגּפָא רעטציא ןיוש ןענַייז ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה המָחלמ
 - םעד -- ףליה רעדמערֿפ טימ --- טרעטשרַאֿפ ןבָאה ןטשריֿפ יד .,ןַאלּפ
 - ,טַײקנידנעטשבלעז רעייז טעװעטַארעגּפָא ןוא תועיֿבת ןוא רענעלפ ס'רסיק
 ןדעווש ,תוחוכ עטסנינייווסיוא טשימעגנַיירַא טציא ךיז ןבָאה רַאֿפרעד רעבָא
 -שטַײד ןיא ץַאלפיסֿפמַאק םעד טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןזױצנַארֿפ ןוא
 ךָאנ ,סעירָאטירעט ענעי דנַאל ןגיטֿכעממוא םַײב ןעמענוצוצ ידכ ,דנַאל
 ,טוהָל ןעוועג גנַאל ןיוש ןענַייז ייז עכלעוו

 ןטשריֿפ יד .רָאי 14 עצנַאנ ףיוא ךָאנ ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה המָחלמ יד
 טָאה םָאד רָאנ ,רסיק ןטימ םולש ןסָאלשעג ןבָאה דנַאלשטַײד-ןוֿפצ ןוֿפ
 טעמכ ,ןעגנוטסיװרַאֿפ עשירעטילימ ןוֿפ רעדנעל ערעייז טעװעטַארעג טינ
 טַאהעג ןבָאה יז סָאװ ,ןרעמָאפ ןוֿפ ןײגסױרַא ןדעווש יד ןגעלֿפ רָאי עלַא
 - . ךָאנועד ;סעירָאטירעט עֿכילרעזיײק יד ףיוא ןוט זָאל ַא ךיז ןוא ,ןעמונרַאֿפ
 ןגעלֿפ רעירֿפ :ןריטרַאװק-רעטניװ ערעייז ןיא קירוצ ןײגקעװַא יז ןנעלֿפ
 .יײז ךָאנ ןיינכָאנ קירוצ ךָאנרעד ןוא ןטערטּפָא תוליח עכילרעזייק יד
 -מוא יד ךרוד ןײגֿכרוד לָאמייװצ תונחַמ עשרענלעז יד .סָאד ןנעלֿפ ױזַא
 רעבלעזרעד ןיא ןוא .,גרובנעדנַארב ַא ,ןסקַאז ַא יװ ,ןצניװָארּפ עכילקילג
 .יד ,דנַאלשטַײד-ֿברעמ-םורד טכַאמעג ֿבורָח ןזױצנַארֿפ .יד ךָאנ ןבָאה טַײצ
 ,ַײנוד ןטשרעבייא םַײב ןוא ןייר ןטסלטימ םַײב סָאװ רעדנעל

 עטּפעלשרַאֿפ ןימ ַאזַא .דנַאלשטייד ןיא ןברוח רעד .67 8
 -ער ןנעלֿפ רענלעז יד סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ךילגימ ןעוועג זיא המָחלמ
 -נעלַאװ ,רעגייטש רעדנוזַאב ַא ףיוא רָאג ןרעוו ןטלַאהעגֿפױא ןוא טריטורק
 םעד טוַײּפש גירק רעד , :רעטרעװ יד טימ טקירדענסיױא סָאד טָאה ןייטש
 --- ןָאורעּפ עטַאװירפ ַא יצ ,רענלעז ןעגניד טגעלֿפ גנוריגער יד יצ .,"גירק
 -עֿפָאה ַא ןעוועג זיא סע בוא ,לַאֿפ םעד ןיא רָאנ ןייג ןגעלֿפ רענלעז יד
 ןרָאי רע-40 יד זיב רע-20 יד ןוֿפ ,ןבעל טוג ַא ףיױא ןוא בור ףיױא גנונ
 -לַאװג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ דנַאלשטַייד ץנַאג זיא ה"י ןט-17 ןוֿפ
 ןגָאלשעג ךיז ןבָאה המחלמ רענירָאיײ-גיסַירד רעד ןיא :קרַאמ-סנירק ןגיד
 ןוא ןקַאילָאּפ ,ןטַאָארק ,רענעילַאטיא עירָאטירעט רעשטַײד רעד ףיוא
 רעדנעלטָאש ,רעדנעלגנע ,ןזױצנַארֿפ ,רעדנעלָאה ןוא ןענָאלַאװ ,ןרַאגנוא



 ןוֿפ ןייגרעבירַא גנירג ץנַאג ןגעלֿפ ןשטנעמ עגיזָאד יד - .רעדנעלריא !

 8 -ילָאפ ענעי גיטלינכַײלג ןעוועג ןענַײז יז רַאֿפ לַײװ ,ןרעדנַא םוצ דַצ ןייא
 יא

 .ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רעשהעה ןוא ןטשריֿפ יד עֿכלעװ בילוצ ,ןליצ עשיט -
 'ןוֿפ) רערַאמיײװ הנחמ ַא טלײטעגּפָא ךיז טָאה ײמרַא רעשידעווש רעד ןוֿפ -

 -עג ןבָאה סָאװ ,(דנַאלשטַייד-לטימ ןיא רַאמײװ-ןסקַאז םוטנָאצרעה םעד
 רעייז ןעװ .טלעג עשיזױצנַארֿפ רַאֿפ ,ןַײר םִייב רסיק םעד ןנעק טֿפמעק

 .ץצנַאג ןעוועג ןענַיײז ,ןלַאֿפעג זיא ,דרַאהנרעב גָאצרעה רעד ,ןַאמטּפױה =
 / ןוא טשריֿפ רעשילױטַאק ַא ,רסיק רעד :ײמרַא רעד ףיוא םיִנָלעב ַײרד
 / טרָאֿפ טָאה טנַאה עטסטיירב יד רָאנ ;רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא רענייא
 - עניזָאד יד ןעיצוצרעבירַא ןבעגעגנַײא ךיז טָאה םיא ןוא ,עילעשיר טַאהעג
 - עבכלעוו בילוצ ,ןגַארֿפ עועיגילער יד .,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ דצ ןֿפױא גנוליטּפָא
 - טַאהעג ךיוא רענלעז יד ַײב ןּבָאה ,המחלמ טריֿפעג ןבָאה ןעגנורינער יד
 .ױזַא) .גיניק ױטסֿכילטסירק,, םנוֿפ ןטַאדלָאס יד .,עדרעװ עּפַאנק ַא רָאנ -

 ןוֿפ ןעמוקַאב ןבָאה (ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גיניק םנוֿפ לומיט רעד ןעוועג זיא !
 יז ,תונומא עלַא ןוֿפ ןשטנעמ ןענַייז סָאד , :עיצַאטסעטַא ַאזַא ן'עילעשיר-
 רעד ןוֿפ רעדליב יד ןֿכערב ייז ,למיוב עגילייח טימ לווימש יד ןרימש
 עיטסירַאֿכיײא רעד ןוֿפ טיורב סָאד סיֿפ יד טימ ןטערט ייז ,רעטומסטָאג
 ,ייסוטסירק ןןטגיציירקעג םנוֿפ תּומד םניא ןסיש ןוא-
 -יצסיד יד ןטלַאהוצֿפױא ךילגיממוא ןעוועג זיא ןטַאדלָאס עכלעזַא ַײב '

 עדליוו ןיא ןרעוװ טלדנַאװרַאֿפ יז ןגעלֿפ טָאטש ַא ןעמעננַיא ןכָאנ .ןילפ
 -נעמ עצנַאג יד ןעננעהסיוא רעדָא ןענעליוקסיוא יז ןגעלֿפ טֿפָא ,תויח

 -קעװַא טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא ןעמענוצ ,גנורעקלעֿפַאב עֿכיל -
 --עדנַאמ ןעמונעג טָאה יליט ןעוו ,עגירעביא סָאד ןדניצרעטנוא ןוא ,ןנָארט -
 ןיא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ,ןֿפלָאדַא-ףַאטסוג ןוֿפ ןעמוקנָא עמַאס ןרַאֿפ ,גרוב =
 - ןבָאה ןטַאָארק יד ןוא ,פעק עטקַאהעגּפָא טימ ןעױרֿפ גיצֿפוֿפ ַא רעטסיולק

 ןײטשנעלַאװ .םעקיּפ ערעייז ףיוא רעדניק ןכָאטשעג רעטֿכעלעג ַא טימ

 / ַא ןדעװש ןוֿפ טכַארבעג טָאה ףלָאדַא-ףַאטסונ ,טַײהַײרֿפ עמוקלוֿפ ןבעג
 - -סיד יד ;טַײל-לדַא ןוא םירעיוּפ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,ליח ןטֿפַאהרעטסומ
 עלַא ;טרעװרַאֿפ גנערטש ןעוועג זיא ןריבַאר ,עטסעֿפ ַא ןעוועג זיא ןילפיצ

 דלַאב רָאנ .גיניק ןוֿפ ןַײזַײב ןיא טסנידסטָאג ַא ןעמוקרָאֿפ טגעלֿפ גָאט -
 -טנייוועג םנוֿפ רענלעז עניטַייז ךס ַא ןעגניד טזומעג ףלָאדַא-ףַאטסוג טָאה
 ךָאנ ,ןילפיצסיד יד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא םעד ךרוד ןוא ,פיט ןכיל
 - ןרָאװעג טרעדליװרַאֿפ ךיוא ײמרַא עשידעווש יד זיא טוט סֿפלָאדַא-ףַאטסוג
 ,רעביױר הנחמ רעסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ךיוא ןוא

 . יז טנעלֿפ רע לַיװ ,רַאֿפרעד םש ןטונ ַא רענלעז יד יב טַאהעג טָאה
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 ןעוועג זיא סע .םולש ןשילַאֿפטסעװ ןֿכָאנ דנַאלשטײד .68 8
 עדמערֿפ יד ןגידירֿפַאב :המחלמ רעֿכילדנעמוא רעד ןוֿפ גנַאגסױא יא רָאנ
 יד ןענעקרענָא אֿפונ דנַאל ןיא ןוא ,דנַאלשטַייד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא תוֿכולמ
 זיא רָאי ןט-1648 ןיא .ןעייטרַאפ עזעיגילער עלַא ןוֿפ גנוגיטכערַאבֿבַײלג
 .'יםולש רעשילַאֿפטסעװ , רענעֿפורעג ױזַא רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג ךילדנע
 ךַײמ ןוֿפ גנוצֿפעל רעד טימ) ןרעמָאפ לייט ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןדעװש יד
 ןענואוועג ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד ;רעזעװ ךַײט ןוֿפ גנוצֿפעל יד ןוא (רעדָא
 טיהעגננַײא רסיק רעד טָאה רעדנעל עגיר'השוריב ענַײז ןיא .סַאזלע םעד
 -ױטַאק רעד ןוֿפ הטילש עצנַאג יד ןטלַאהענֿפױא ןוא טכַאמ עצנַאג ןַיז
 -כרוד זיא דנַאלשטַײד ןוֿפ ןלייט עגירעביא יד ןיא רָאנ ;עיצקַאער רעשיל
 ,ןטסיניװלַאק יד וליֿפַא ,תונומא ןוֿפ גנוגיטֿכערַאבֿבַײלג יד ןרָאװעג טריֿפעג
 ןט-18858 ןוֿפ םולש רעגרובסגיוא ןטױל ןעוועג טנעקרענָא טינ ןענַײז סָאװ
 ןקילױטַאק יד ןבָאה םעד ץוחַא ,טֿכער עכַײלג ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה ,רָאי
 עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןוֿפ ,רעדנעל יד ןיא טַײהַײרֿפסנבױלג ןעמוקַאּב
 ,ןטשריֿפ עשילױטַאק יד ַײב --- ןטנַאטסעטָארּפ יד ןוא ,ןטשריֿפ

 ןבָאה ייז ,טקרַאטשעג ןטשריֿפ יד ךיז ןבָאה םיטָרּפ ערעדנַא ןיא
 וצ ןוא ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריֿפ וצ גידנעטשבלעז טכער סָאד ןעמוקַאב
 םינָינע עשירעפמיא-ןיײמענלַא ןיא ;תוכולמ עשידנעלסיוא טימ ןדנוב ןפילש
 -םֿכַײר רעד רעבָא ,טעטירָאטױא ןצנַאג ןַייז ןרױלרַאֿפ רסיק רעד טָאה
 סעפע ןסילשַאֿב וצ ףיוא :טַאהעג טינ הָעֵד םוש ןייק ךיוא טָאה גַאמ
 ןוֿפ םכסָה ַא רָאנ ,ןעמיטש טַייהרעמ ַא טינ ןבָאה טֿפרַאדעג ןעמ טָאה
 - -נַײא ןימ ַאזַא ;טעטש ןוא ןטשריֿפ םַּתס ,ןטשריֿפרוק :םע ירוק ַײרד יד
 -םוא יד ַײב .טכַאמעג טינ לָאמנייק יװ ןטעמכ ךיז טָאה טַייקגימיטש
 טרָאװ ַא יו רעמ טינ ןעוועג עירעפמיא רעד ןוֿפ טַײהנײא יד זיא ןדנעטש
 -ָארייא יד ואוו ,דלעֿפ סיורג ַא ןבילבעג זיא דנַאלשטַײד ,טלַאהניא ןַא ןהֶא
 -לייט ,םיֿכוסכס ערעייז טריֿפעג טַייצ וצ טַייצ ןוֿפ ןבָאה תונידמ עשיעפ
 -רעה עניילק יד :רענלעז ןוֿפ ץַאלפ-ריברעװ ַא ןעוועג ךָאנ סָאד זיא זַײװ
 ,רעדנעל עדמערֿפ ןיא ןשטנעמ ערעייז ןֿפױקרַאֿפ ׁשמַמ ןנעלֿפ ךעלרעש
 ,םי טַייז רענעי ףיוא וליֿפַא לָאמַא

 ,עיצולָאװער עסיורג עשילגנע יד 7

 דנַאלגנע ויא ה"י ןט-16 ןזיב .רחסמ רעשילגנע רעד .69 8
 .ןעװעדָאה-ךיֿפ ןוא טעברַאדרע ןוֿפ דנַאל ַא טפיוהרעביא ןבילבעג ךָאנ
 ;רעדנַאטַאלֿפ ענעמוקעגנָא ןֿפױקּפָא ןגעלֿפ ,לָאװ טפיוהרעד ,ןטקודָארּפ יד



 97 ו ,עיצולָאװער עשילננ יי

 טלעטשענוצ ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד טנונַאב ךיז ןבָאה םירחוס עשילגנע
 . רעדנעלגנע יד ןבָאה קעווצ םעד וצ .,לַאנַאק טַייז רענעי ףיױא הרוחס ידי

 ַא טַאהעג ,ה"י ןט-16 ןוֿפ ןטימ ןזיב ,רָאי טרעדנוהייווצ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא
 ןעמונעגוצ ןבָאה יז סָאװ ,עלַאק טָאטש יד :טנעניטנָאק ןֿפױא טקנופציטש
 ַא טעדנירנעג ךיז טָאה ה"י ןט-19 ףוס םוצ טשרע .,ןזױצנַארֿפ יד ייב
 דנַאלשטַייד ןיא ןעגנירדוצנַירַא ןהעזעג ןבָאה סָאװ ,םירחוס עינַאּפמָאק
 טלקיװטנַא ה"י ןט-16 ןיא .ןדנגעג עשיטלַאב יד ןיא ,םי ןטימ ,רעטַײװ ןוא
 רעד ןוֿפ ןגיניק יד .רעמ ןוא רעמ ץלַא לדנַאה רעשילגנע רעד ןיוש ךיז
 עשירחוס עלַא טציטשעג שיגרענע ןבָאה (1608---1485) רָאדויט עיטסַאניד
 -ַאבעלַאב יד ןעוועג ערעדנַא ןיוש ןענַײז םי ןֿפױא רעבָא .ןעגנומענרעטנוא
 עסיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,עינַאפש ןעוועג זיא טכַאמ-םי עטשרע יד ,םיט
 -סיוא רעצנַאג רעד ןיא .ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא טַײז רענעי ףיוא סעינָאלָאק
 ױזַא יװ :עגַארֿפ ןייא טייטש טַײצ-ןרָאדוימ רעד ןוֿפ קיטילָאפ רעטסגינייוו
 -גיניק עדייב ךיז ןעייג לָאמ ייווצ .עינַאּפש וצ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןעמ לָאז
 ןתַחֹתֹמ ךיז זיא ןעמ ,ףיונוצ ,דנַאלגנע ןוֿפ ןוא עינַאּפש ןוֿפ ,רעזַײה עכיל
 לָאמ ייווצ ,םולָׁש-ךרָדב ןטקילֿפנָאק עלַא ןרעֿפטנערַאֿפ טֿבורּפ ןעמ ןוא
 -רעירֿפ רעד ,.0111 ךירנעה ןעװ ,לָאמניײא :רעדנַאנוֿפ קירוצ ךיז ןעמ טיינ
 רעד ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה ,ןיסעצנירפ רעשינַאּפש ַא ןוֿפ ןַאמ רעניד
 .11 פיליֿפ ןברָאטשעג זיא סע ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד ןוא ;ךריק רעשימיור
 וצ הנותח טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טעבַאזילע ןוא ,עגיטולב יד עירַאמ ,ױרֿפ
 | גיניק ןשינַאּפש ןטימ ןבָאה

 ,ןרָאי עגנַאל טגיניקעג טָאה טעבַאזילע .טייצ סטעבַאזילע .70 8
 םיאנוש יד םוטעמוא ןציטש -- ןעוועג זיא קיטילָאפ ריא ,1603 זיב 1528 ןוֿפ
 עשיטנַאטסעטָארפ יד םוטעמוא ןעוועג אליממ ןענַײז סָאװ ,עינַאּפש ןוֿפ
 ןגעק ןֿפלָאהעג טעבַאזילע טָאה ןטסיניװלַאק רעדנעלטָאש יד  ,ייטרַאפ
 -- ןועג עשידנעלרעדינ יד ;טרַאיטס עירַאמ ,ןיגיניק רעשילױטַאק רעייז
 ןגעק --- ןטָאנעגוה עשיזױצנַארֿפ יד ;עינַאּפש ןנעק דנַאטשֿפױא רעייז ןיא
 טרעהענֿפױא טינ טָאה גיטַײצכַילג .עניל רעד ןוא ןזיג יד ,ס'ַאולַאװ יד
 ,טריֿפעג ךיז ןבָאה רעדנעלגנע יד ואו ,םי ןֿפױא ףמַאק-סלדנַאה רעד
 יעלַאר ,קיערד ןרַאסרָאק עטצרַאהַאב יד .םינלזנ-השעמ ,טדערעג טושפ
 רעדָא ןעגנוציזַאב עשינַאּפש יד ןיא ןסַײרנַירַא ךיז ןנעלֿפ ערעדנַא ןוא

 - ײז ,לדנַאה רעשינַאּפש רעד ןעגנַאנעג זיאס ואוו ,ןגעוו יד ןדיײנשרעביא |
  ןוֿפ סענערב יד ןכַאמ ֿבורָח ןוא טָאלֿפ םענרעבליז ןֿפױא ןלַאפנָא ןנעלֿפ
 ןטֿפַאשלעזעג עצנַאג טעדליבעג ךיז ןבָאה דנַאלגנע ןיא .עידניא-טסעוו
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 .טגעלֿפ ייחװר, םעד ;ַײרעטַאריפ רעד ןוֿפ הסָנופ יד ןצינוצסיוא ףיוא = -
 .ןיגיניק יד טָאה דוסב זַא ,טגָאז ןעמ ןוא ,םיֿפתוש יד ןשיװצ ןלייטעצ ןעמ = |

 צ ,טנַאה ַא םעד ןיא טַאהעג ךיוא

 .-ילע ;ךיוא רחסמ ןֿכילדירֿפ םעד ןציטש וצ ןהעזענ טָאה גנוריגער .יד
 רעד בוא ,דנַאלגנע ןוֿפ טיורב ןריֿפוצסױרַא .ַײרֿפ טביולרע טָאה טעבַאז !

 ןיא בוא ה"ד -- עמרָאנ עסיוועג ַא רעבירַא טינ טגײטש דנַאל ןיא זַײרּפ
 רָאטעג טָאה ריֿפסױרַא רעד רעבָא ;האובת עגירעביא ןַארַאֿפ זיא דנַאל
 .ןעמוקַאב ןבָאה סעינַאפמָאק עסיוועג ,ןֿפיש עשילננע ףיוא רָאנ ןעמוקרָאֿפ
 / "גיניק רעד ךרוד טנרָאװַאב ןענַײז סָאװ ,טכער ה'ד) סעיגעליווירפ
  ,ןעלקיטרַא ענעי רעדָא יד טימ ןעלדנַאה ןרָאט ייז רָאנ זַא ,(המיתח רעכיל
 יא עינַאפמָאק עטסניטכיוו יד ,ץלַאז ,גרַאװכױר ,לָאטש ,ןזַײא טימ לשמל
 -  ןטױל טיובעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,עשידניא-טסָא יד ןרָאװעג ןכיגניא
 / 444 8 העו) עינַאּפמָאק רעשידניא-טסָא רעדנעלרעדינ רעד ןוֿפ רעטסומ
 יד ןבעגעג טָאה לדנַאה ןשילגנע םנוֿפ סקואוו ןֿפױא שינערעהוצנָא ןַא
 ;םעשערג ריקנַאב םנוֿפ ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,עשזריב רענָאדנָאל
  םעד ןבעגעג ןוא גנונעֿפע רעֿכילרעַיֿפ רעד ַײב ןעװעגַײב זיא ןיגיניק יד
 ,יירעטיר , !לוטיט םעד רעדנירג

 ער עשילגנע יד .דנַאל ןוֿפ דמעמ רעשימָאנָאקע רעד .71 8
 /  .ףױא סַאלקרעטעברַא ןוֿפ ענַאל רעד ןיא טשימעגנַײרַא ךיז טָאה גנוריג
 - עלַא וַא ,י'םילעופ יד ןנעװ , ץעזעג רעד סױרַא זיא טַײצ סטעבַאזילע ןיא
 / ףייה יד ןעמיטשַאב טָאטש ןוא דננעג רעדעי ןיא רעטכיר יד ןֿפרַאד רָאי
 . ןַײרּפ יד טימ ךיז גידנענעכער ,ןֿכַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא תוריכש יד ןוֿפ
 - ַא ךַאֿפ רעדעי ןיא טמיטשַאב ץעזעג רעד טָאה ךיוא ,לטימסנבעל ףיוא
 - ףעטעברַא רעד טָאה טַיצ רעטדערעגּפָא רעד רַאֿפ ,גָאט-סטעברַא ןסיוועג
 / "עג טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ .טעברַא רעד ןוֿפ ןײגקעװַא טרָאטעג טינ
 /  ןעמ טָאה ,ץירָפ ַא ַײב טעברַא ןייק טינ ןוא דרע ענעגייא ןייק טינ טַאה
 // סנרירֿפ טַאהעג ןבָאה םעד ףיױא הָעָד יד ;ןטעברַא וצ ןטייג טנָאקעג
 /  .ַא ךרוד .אֿפונ םיצירפ יד ןוֿפ ןרעוו ןבילקענסיוא ןנעלֿפ סָאװ ,רעטכיר
 / ןבעג גנטכַא טֿבורפעג גנורינער יד טָאה יײעמירָא ןגעװ, ץעזעג ןטייווצ
 / . ןיא ןעוועג ןענַײז עזָאלסטעברַא ,עזָאלסטעברַא ןוא טַײלעמירָא יד ףיוא
 / . ףז רַאֿפ ןעמענוצ ןגעלֿפ םיצירפ יד לַיײװ ,ךסוַא ה"י ןט-16 ןיא דנַאלגנע
 /  רָאנ ,םירעיופ יד טרָאד ןוֿפ ןבַײרטּפָארַא טֹוׁשָפ ןוא דרע עשרעיופ שפיה
 -נָא טנָאקעג ןבָאה ,ןטעברַא וצ גיאעֿפמוא ןעוועג שוריֿפב ענַייז סָאװ ,יד
 / יא ערעדנַא עלַא .סעיֿפַארַאּפ עכילכריק יד ןוֿפ הֹקָצ רעד וצ ןעמוק



 ןבָאה רעטכיר-סנדירֿפ יד ןוא ,תובָדֹנ ןטעב וצ + ןרָאװעג טרעװרַאֿפ גנערו
 ,ןשטנעמ-רעדנַאװ עלַא ,טַײלעמירָא עטנוזעג עלַא סעמרוט יד ןיא טקישעג = -

 - ,רעכַאמ-ןצנוק ,רעלדנעהניילק :םיֿבושי יד רעביא ןעגנַאגענמוא ןענַייז סָאװ =
 / ןעװ רָאנ ןנעלֿפ יז בוא ,ןרימשלמעק ןוא רעֿפײלשרעסעמ ,רעכַאמ-ףושיּכ = !

 | ,טנַאה יד ןקערטשמםיוא זיא םע

 . ןטימ םכסָהב ןעלטימ עלַא יד ןעמונעגנָא טָאה טכַאמ עכילגיניק יד '
 . יד .םירחוס עסיורג ןוא םיצירפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ
 ריא ןוֿפ ןוא טעבַאזילע ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג ללכב ןענַײז ןסַאלק עגיזָאד
 - רעד יב ןענַאטשעג דנַאנַאֿכָאנ רָאי גיצרעֿפ זיא סָאװ ,ילרעב ,ץעוי-טפיוה
 - בנושימנַײרַא יד ,ןעגנומענרעטנוא-םי יד ,עינַאפְש טימ המחלמ יד ,טכַאמ |
 / םוצ רעעז ןעוװעג גנידצלַא זיא סָאד --- םינָינע עלַאטנעניטנָאק יד ןיא
 ןבָאה רעטֿפַאשטריװדנַאל יד ,לדַא םנוֿפ ןטנעמעלע עשירעגירק יד ןצרַאה -
 - יד ןוֿפ ןוא דנַאלסױא ןיא ריֿפסױרַא-טיורב ןעַײרֿפ םנוֿפ הֿבוט ַא טַאהעגי
 / עשילננע יד ,רחסֶמ רעשילגנע רעד ;דנַאל ןיא לָאװ ףיוא םיחקמ עכיוה !
 - -סיוא ןענַאטשרַאֿפ גיצנוק טָאה ןיגיניק יד ,ןביוהעג ךינ ךיז ןבָאה ַײרעֿפש
 טינ טָאה יז םַגֹה ;דנַאלגנק תֿבוטל טנעניטנָאק ןֿפױא ףמַאק םעד ןצינוצ !
 טרָאֿפ יז טָאה ,םזיטנַאטסעטָארפ םוצ עיטַאפמיס רעדנוזַאב ןייק טריּפשעג -

 ןעמונעג טָאה פיליֿפ ןעװ ןוא ,ןטנַאטסעטָארּפ יד טציטשעג םוטעמוא
 עסיורג יד טקישענוצ ןוא רערעװשרַאֿפ עשילױטַאק יד דנַאלגנע ןיא ןציטש
 - י"גנע ןיא םזיטנַאטסעטָארּפ ןוֿפ גנוגידייטרַאֿפ יד זיא ,(41 8 העז) עדַאמרַא !

 - נָא יד ןעװעג ןיגיניק יד זיא טציא ;ךַאז עשיטָאירטַאּפ ַא ןרָאװעג דנַאל - -
 - ,טַײקגיגנעהּפָאמוא ןַײז רַאֿפ טֿפמעקעג טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןוֿפ ןירעריֿפ = = }

 . הֿפוקת סטעבַאזילע זיא ךיוא .רעטַאעט רעשילגנע רעד .72 8
 טכַארבעג טָאה סנַאסענער רעד .רעטַאעט ןשילגנע ןוֿפ טַײצסגנואילב ַא
 -עטסימ עטלַא יד טפוטשענסױרַא ןבָאה סָאװ ,גנעג עַײנ ,תונָׂשה עַײנ
 עסיורג םוא ןוא ןדירי ףיוא ןליפש טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,םעירָאגעלַא ןוא סעיר
 ,,גנוטכיר רעדנַא ןַא רָאג ףױא טמוק ,דנַאלגנע ןיא .,ָאד רעבָא .,תֹואָנחי
 יד יב ,(59 ,46 88 העז) ךַײרקנַארֿפ ןיא ןהעועג סָאד ןבָאה רימ רעדייאי

 ךיז טָאה עמַארד יד ןוא ,םזיציסַאלק רעד ןסקַאװענסױא זיא ןזױצנַארֿפ
 - ,רעריֿפסגירק ןוא ןדלעה טימ ,ןגיניק עשימיור ןוא עשיכירג טימ טליֿפעגנָא
 ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא ;ןושָל ןטלצניקעג ,םענעביוהעג ַא ףיוא ןדייר סָאװ
 עביל יד ןוא טַײהנעגנַאגרַאֿפ רענעגייא רעד וצ סערעטניא רעד טיהעגֿפױא
 ןענַייז טַײצ םטעבַאזילע ןיא ,רָאי ץנַאנ ַא ןוֿפ ךַארּפש-סקלָאֿפ רעד וצ
 -נעטש עכילטע ןרָאװעג טעדנירגעג טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא

 ד*
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 יסובָאלג, ןסייהעג טָאה עלַא ןוֿפ רעטסגידריווקרעמ רעד .סרעטַאעט עגיד
 ןַא ןעוועג זיא סָאד .שזדעברָאב טסיטרַא םנוֿפ ןרָאװעג טנֿפעעג זיא ןוא
 -רַאּפ,, רעד ןעווענ זיא טרָאד ;ןטימ ןרעביא ךַאד ַא ןהָא ,רעַײש רעלַאװָא
 ַא ןעגנַאנעג זיא ןינב םעד םורַא ,ןענַאטשעג זיא םלוע רעד ואוו ,יירעט
 -עד ןייק ,ייסעשזָאל , יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,עירעלַאג עטקעדעג
 ןלעטשסױרַא ןעמ טנעלֿפ םעד טָאטשנָא ;ןעוועג טינ ללכב ןענַײז סעיצַארָאק
 'יםערוטש , ,יײץַאלַאפ ,ײרלַאװ, ;ןטֿפרשֿפױא ענעדײשרַאֿפ גנַאטש ַא ףיוא
 ןוֿפ ,ןסַאלק עלַא ןוֿפ ןשטנעמ ןעגנַאגעג ןענַײז רעטַאעט ןיא .וװ ,זא ,א
 ,רעטעברַא זיב ןטַארקָאטסירַא

 ריפסקעש סַאילױא ,רעלעטשטֿפירש רעשיטַאמַארד רעטסערג רעד
 -מָאק רעשיטסיטרַא םשזדעברָאב ןוֿפ דילנטימ ַא ןײלַא ,(1616--1264
 ,עטכישעג רעשילגנע רעד ןוֿפ הֿפוקּת עצנַאג ַא טריזיטַאמַארד טָאה ,עינַאּפ
 ערעדנַא ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-14 ןוֿפ ףוס ןוֿפ ,טַײצ עטסגידמערוטש יד
 ןוא עטגערעגֿפױא יד ןוֿפ ןעמונעג ףָאטש רעד זיא ןריפסקעש ןוֿפ קרעוו
 עשינעילַאטיא ןוֿפ ךיוא ,עטֿכישעג רעשימיור רעד ןוֿפ ןדָאירעפ עכַײר-ףמַאק
 ןדלעה יד ןענַייז םוטעמוא רעבָא .(ןעננולייצרעד) ןלעװָאנ עגידנוֿפצ רעדָא
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ןשינעהעשעג עשיטסַאטנַאֿפ רעדָא עטלַא יד ןוֿפ
 -נַײרַא טָאה רבַחִמ רעד ,רעהעזוצ םוצ טנעהָאנ טקורעגוצ ,ןשטנעמיטַײצ
 עכילשטנעמ-ןיימעגלַא ןדלעה ענַייז ןוֿפ ןסױטשנעמַאזוצ יד ןיא טגיילעג
 גידעבעל ןענַײז סָאװ ,ןגַארֿפ ענעי טימ ןבעל ייז טזָאל רע ,ןסערעטניא
 -נַײא עדליוו ןיא ןוטעגנַירַא טינ ןענַײז ןדלעה םריפסקעש ,ןטַײצ עלַא ןיא
 -נָאד וצ גיטליגכַיילג ןענַייז יז ,(עמַארד רעשינַאפש רעד ןיא יװ) ןשינעדייר
 ןוֿפ ןשרעהַאב ךיז ןזָאל ייז ,תוחוכ ענענייא ערעייז ןיא ןביילג ייז ,סעמ
 ןבָאה יז ;לכֵׂש רעייז ןוֿפ םיטש רעד ןגלָאֿפ יז רעדָא ןטֿפַאשנדַײל ערעייז
 טינ ךיז ןגינַייּפ יז ,תוחוּכ עֿכילריטַאנרעביא עטנעקַאבמוא רַאֿפ ארומ טינ
 -ײלנישרעדנַא וצ האנָׂש רעשיטַאנַאֿפ ןוֿפ טינ ןסייוו יז ,הטָרח טימ ןילַא
 -סנבעל טימ לוֿפ זיא סָאװ ,גנומיטש ַא טלניּפשענּפָא טָאה ריפסקעש .עגיב
 ,קנַאדעג ןוא ליֿפעג ןוֿפ ליפש רעַײרֿפ רעד ןוֿפ לעָפתנ טרעװ סָאװ ,טסול

 רעטַאעט םוצ עביל רעד טימ םענייאניא .םזינַאטירופ רעד .73 8
 ,גנוגעוַאב עזעיגילער עגנערטש ַא ןזיװַאב ןטַייצ סטעבַאזילע ןיא ךיז טָאה

 :עיצקַאער רעשילױטַאק רעד ךָאנ ןָארט ןֿפױא ףױרַא זיא טעבַאזילע
 -ערפוס יד טנעקרענָא :םוינַאקילגנַא ןוֿפ רדֵס םוצ טרעקענמוא ךיז טָאה יז
 : טַײקגיטרַאנייא יד ןוא גיניק םנוֿפ (טֿפַאשרעהרעבײא) עיטַאמ
 -טעבעג ןשיטנַאטסעטָארּפ סרעמנַארק ןוֿפ סעמגָאד יד ה"ד ,ןביולנ םנוֿפ
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 -ױטַאק םנוֿפ ,טנעמַאלרַאּפ ןכרוד ןרָאװעג טגיטעטשַאב ןענַיז סָאװ ,ךוב
 .יעיֿכרַארעיה עשילױטַאק יד ןוא םינָהֹנמ לייט ַא ןבילבענרעביא זיא םזיציל
 ןשיטַארקָאטסירַא ריא ייב ןבילבעג זיא דנַאלגנע ןיא ךריק עלעיציֿפָא יד
 ,סעילימַאֿפ עשיצירּפ עכַײר יד וצ טננַאלַאב ןבָאה ןפוקסיב יד :רעטקַארַאכ
 ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב עֿכילגיניק עכיוה יװ רעמ טינ ןעוועג ןענַייז יז ןוא
 דלַאב רעבָא ,טכַארט קלָאֿפ סָאד סָאװ םעד ףיוא ןבעג החָנשה טֿפרַאדעג
 -לייט ,םיאָנְק יד ןוֿפ הטיש יד טײרּפשרַאֿפ עֿכילטסַיינ יד ןשיווצ ךיז טָאה

 לייט ,ןליו םענעגייא ןוֿפ לייט .עווענעשז ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא זַײװ -
 יד טֿפַאשעגּפָא יז ןּבָאה ,רעדילגטימ-עדניימעג ערעייז ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ןטיול
 טָאטשנָא ןטנרעלעג ַא ןוֿפ שובלַמ ןצרַאװש םעד ןוטעגנָא ןוא סעינָאמערעצ
 רַאטלַא ןַא טָאטשנָא ;עֿכילטסַײג עשילױטַאק יד ןוֿפ רעדיילק עטנוב יד
 ןוא שיט ןטקעדַאבמוא ןַא רעטסיולק ןטימ ןיא טלעטשעגקעװַא יז ןבָאה
 ַאזַא ,ןעמָאנ םעסוטסירק ןדײרסױרַא םַייב ךיז ןקוב וצ טרעװרַאֿפ ןבָאה
 ןגױאווַאב יז טָאה עיגילער רעד ןוֿפ גנוגיניירפָא רעדָא גנוֿכַאֿפנײארַאֿפ ןימ
 ןוֿפ רע גַא טירופ -- ןיילַא ךיז ןוא םזינַאטירופ הטיש רעייז ןֿפורנָא
 ,גנוניימ רעייז טול ,זיא ךריק עשינַאקילגנַא יד :(ןייר --- קטצטפ שינײטַאל
 רעביא ןגיטלעוועג טינ ףרַאד טכַאמ עֿכילטלעװ יד ;יירענידנצעג טימ לוֿפ
 -ירופ יד ,סוטסירק זיא ךריק רעד ןוֿפ ּפָאק רעגיצנייא רעד .רעניד םטָאג
 גָאטלױאװ ךָאנ שינענָאי רעד ףיױא טכַארבענֿפױא ןעוװעג ןענַײז רענַאט
 ,טֿפַאשלעועג רעגימורַא רעד ייב ןהעזעג ןבָאה ייז סָאװ ,םינונעַּת ןוא
 ףיוא ,ןעגנולַײװרַאֿפ עכילײרֿפ יד ףױא ,רעדיילק עלעה ערעַײט יד ףיוא
 סָאװ ןוֿפ ,גנידצלַא רעדיוורעד ןעוועג זיא ייז ;געיעג ןוא רעדליב ,קיזומ
 ורפֶא ןוֿפ גָאט רעד ,גָאטנוז רעד ,האָנִה ןבָאה רעוא רעד ןוא גיוא סָאד
 עטסנעש יד ןיא ןָא ךיז טוט ןעמ ןוא ךילײרֿפ זיא ןעמ ןעוו ,גנולַײװרַאֿפ ןוא
 ןגינָאטניײא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ רענַאטירופ יד ייב זיא ,םידָנב
 טליֿפ לביב יד ,לביב יד טנעייל ןעמ ןוא םייהרעד ןיא טציז ןעמ :גָאט
 -ַאטסעט רעטלַא רעד אקווד ןוא -- רענַאטירוּפ יד ןוֿפ תונָׂשה עלַא ןָא
 דייר-ףָארטש עברַאה יד טימ ,ןיד ןגנערטש ןַײז טימ ,ך'נת רעד ,טנעמ
 ,ןרָאצ ןכילקערש םמָאג ןוֿפ רעדליב יד טימ ,םיאיבנ יד ןוֿפ

 סָאד ךרע ןַא ,ןעגנוטֿכיר ייווצ ןעוועג ןענַיז רענַאטירופ יד ןשיווצ
 -ּפַאבַאנַא יד ןוא עטניסעמעג יד ןוֿפ ןעײטרַאפ עשטַייד יד יװ ,ענעגייא
 הטיש סניװלַאק רַאֿפ ,םצעב ,ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עטניסעמעג יד ,ןטסיט
 -טָאש ןיא ןיא סָאװ ,ךריק עשינַאירע טיבסערפ יד טעדליבעג ןוא
 -טלעוו יד ןוֿפ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד ;טיובעגסױא ןצנַאנניא ןעוועג דנַאל
 עֿכילטסַײג יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,(רעטיבסערפ) עטסטלע עֿביל



 -גַײא ַאזַא רָאנ ,טנעקרענָא ןבָאה עמערטסקע יד ,עיֿפַארַאפ יד טיפע
 ןַײז ןלָאז סעדניימעג עֿכילֿבריק עגיצנייא יד זַא ,ךריק רעד ןוֿפ גנונעדרָא
 . רעײז ךיז טמענ ןוֿפרעד) רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא גיגנעהּפָאמוא ןצנַאנניא
 שילגנע ףיוא טסייה 1400760662+ :"ןטנעדנעפעדניא , ןעמָאנ-ײטרַאּפ
 -- טנדרָאעגנַײא שיטַארקָאמעד ןַײז ןֿפרַאד סעדניימעג יד ,(גיגנעהּפָאמוא
 זיא רעטיבסערפ יד ןוֿפ וליֿפַא ןוא עֿכילטסַײנ יד ןוֿפ הטילש יד לַײװ
 ,ךַײלג ןענַײז עדניימעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא .ַײנַאריט ןימ ַא ךיוא

 ןשטַײט ןוא ןגידיירפ םורָאװ ,רעֿכילטסַײג ַא ןַייז רערעדעי ןָאק םצעב ןוא
 רעד טור סע ןעמעוו ףיוא ,רעד .ךַאז-טָאנ ַא זיא סָאד ----טרָאװ סטָאג
 ,טםַײג ןיא עכייר יד רַאֿפ תמא םעד ןַײז הֹלַגמ ןָאק רעד ,שדוקה-חור
 ;ךערּפשעג רעַײרֿפ ןימ ַא ןרָאװעג ןגידיירפ סָאד זיא ןטנעדנעפעדניא יד יב
 טנעלֿפ ןעמ ואוו ,גנולמַאזרַאֿפ עניײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא טסנידסטָאנ רעד
 ,לביב יד םענייאניא ןענעייל ןוא םיליהת ךעלטיפַאק ןעגניז

 לטירד ןטשרע םניא טנעמַאלרַאפ רעד ןוא ןגיניק יד . 8
 רענַאטירופ לָאצ יד זיא ןטַײצ סטעבַאזילע ןיא .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןוֿפ
 א יז ןוא ,רעגידיירפ ערעייז טֿפדורעג טָאה ןעמ ;עניילק ַא ןעוועג
 .עקירעמַא ןייק ,דנַאלָאה ןייק ןֿפױלטנַא טזומעג

 ,ןטיבעג 1 יד ךיז טָאה רעגלָאֿפֿכָאנ עריא ןוֿפ טַייצ רעד ןיא
 יד ,עיטסַאניד עַײנ ַא ןענַאטשעגֿפױא דנַאלגנע ןיא זיא טוט ריא ךָאנ !

 םיֿבורק טרעקעגנָא ךיז ןבָאה ייז ;(1688---1603) ןטרַאויטס רעדנעלטָאש
 רָאנ אני טימ גיניק ןייא טַאהעג טָאה דנַאלטָאש .ןרָארויט יד טימ
 רעבלעזרעד ןבילבעג טרָאד ךיז זיא רֶדֵס רעכילבריק ןוא רעשיטילָאפ רעד
 זיב 1603 ןוֿפ טרינער טָאה רע) .1 (ֿבקעי) סמעשוד גיניק .,רעירֿפ סָאװ
 סָאװ ,טרַאויטס עירַאמ רעשילױטַאק רענעי ןוֿפ ןוז ַא ןעוועג זיא 5
 ןיא ןסקַאװעגסױא זיא רע ;טַײצ םטעבַאזילע ןיא ןרָאװעג טייטעג זיא
 עפַאנק ַא רָאנ טַאהעג ףוס-לכ-ףוס טָאה רע ואוו ,דנַאלטָאש םעניילק םעד
 םנוֿפ םידימלת ןעװעג ןענַײז רעגידיירפ עשינַאירעטיבסערפ יד .הֹעֵד
 ןעוועג ןענַײז ייז ןוא ,ֿברוקמ ַא סניװלַאק ןעוועג זיא סָאװ ,ןסקָאנ ןזייב
 סמעשוד רעבָא ,רעשרעה עֿכילטלעװ יד ןריקימירק וצ גנערטש טנײװעגנַײא
 ןנָאװצסױרַא טַאהעג ביל טָאה רע ןוא ,סעיזנעטערפ עסיורג טַאהעג טָאה
 ןַײז טױל .ןטסעֿפינַאמ ןוא םערער ןיא ,ןטֿפירש עטנרעלעג ןיא סָאד
 טכַאמ יד ;עיֿכרַאנָאמ עגידיהשורי יד טפיוהרעד טָאנ טגילעזטַײל גנוניימ
 - ,ץעועג םעד ָאי רע טליֿפרע רעמָאט ;שיטָאפסעד ןַייז זומ ךרַאנָאמ םנוֿפ
 עֿכילגיניק יד ןצינערגַאב סָאװ ,ןצעזעג עלַא .ןליוו ןטוג ןַײז טימ רָאנ זיא
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 - סגיניק םעד דנַאלגנע ןיא ןֿפורעג ךיז ןבָאה ױזַא) עוויט ַאנָארעי
 - ןוֿפ טקַא ןַא יו רעמ טינ ןענַײז (גנוטלַאװרַאֿפ ןוא גנובעגצעזעג ןיא טכער

 - ,טציא ,תֹוחָנה עלַא יד לטֿבמ ןצנַאגניא רע זיא ,רע ליוו ;דסֶָח םניניק םעד
 .ַא ןענוֿפעג .1 םמעשזד טָאה ,דנַאלגנע ןיא גיניק ןרָאװעג זיא רע ןעוו = -
 רעד .ךריק רעשינַאקילגנַא רעד ןוֿפ ןפוקסיב יד ַײב עציטש עקרַאטש = -

 העָּפשֹה רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טעטיסרעווינוא רעדרָאֿפסקָא !
 -רעטנוא יד זַא ,טגָאזענסױרַא ךיז טָאה ,טַייקֿכילטסַייג רעֿכױה רעד ןוֿפ
 וליֿפַא ,רעשרעה ערעייז ןלעטשנגעקטנַא טינ ןֿפוא םושב ךיז ןרָאט ןענַאט-
 | ,טינ ךיוא יז ןרָאט ךיז ןנידייטרַאֿפ -

 - יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןָארט ןֿפױא ףױרַא זיא .1 סמעשזד רָאנ יו
 - . -טסַײג ךס ַא :טַײקֿכילטסַייג רעשינַאטירופ רערעגירעדינ רעד ףיוא תוֿפידר = -
 /  "מוא ןַא ןֿפװעגסױרַא טָאה סָאד ,םעלעטש ערעייז ןרױלרַאֿפ ןבָאה עכיל = -

 . ןעמונעג רעמ ץלַא ןבָאה סע ןיהואוו ,טנעמַאלרַאּפ םַײב טַײקנדירֿפוצ
 - .ןשיװצ ןסױטשנעמַאזוצ ןוֿפ הביס רעדנַא ןַא .רענַאטירופ יד ןעגנידדנַײרַא
 .עגַארֿפ עלעיצנַאניֿפ יד ןעוועג זיא גיניק םעד ןוא טנעמַאלרַאּפ םעד
 - טֿברפענ טַיײצ-סננוריגער ריא ןוֿפ ףוס םוצ טָאה טעבַאזילע ןיגיניק יד

 - "גנע ןגידנסקַאװ םנוֿפ הסָנכה רעדנוזַאב ַא עסַאק-הכולמ רעד ןֿפַאשרַאֿפ -
 - טָאה ױ ה"ד ,סעילָאּפָאנָאמ ןֿפױקרַאֿפ ןעמונעג טָאה יז :לדנַאה ןש
 טֿכער עֿכילסילשסױא סָאד סעינַאּפמָאק רעדָא םירחוס ענלצנייא ןבעגע
 טָאה טנעמַאלרַאפ רעד רעבָא ,הרוחס רעסיװעג ַא טימ ןעלדנַאה וצ
 טנַיֿפ ללכב טָאה סָאװ ,ןיגיניק יד ןוא ,טסעטָארּפ ןקרַאטש ַא ןבױהעגֿפױא
 - יד .סעילָאּפָאנָאמ יד ןֿפַאשוצּפָא טגָאזענוצ טָאה ,ןטקילֿפנָאק טַאהעג
 -ַאלרַאפ ןוֿפ יורטוצמוא ןַא ףיוא ןסױטשעגנָא רדסכ ךיז ןבָאה ןטרַאויטס |

 / ַא רעדָא רעַייטש םעיינ ַא טגײלעגרָאֿפ ןבָאה יז ןעוו ךָאנ טַרֿפב ,טנעמ
 ןַא ,גנוריגער יד טנידלושַאב טָאה ןעמ ;ןענָאמנַײא ןוֿפ רעגייטש םעַײנ =

 רעדָא קיטילָאּפ רעטרעפמולעגמוא רעד ןוֿפ ךיז ןעמענ תואָצוה עסיורג יד
 4 ' ,עטמַאַאב עֿכילגיניק יד ןוֿפ ןטַײקשלַאֿפ יד ןוֿפ

 -ַאלרַאפ רעד ןעמוקעגֿפױנוצ ַײנ-סָאד ןוֿפ ךיז זיא רָאי ןט-1691 ןיא :
 -עג טלעטשעגסױרַא דלַאב זיא סע .הקסֿפה רעגירָאינביז .ַא ךָאנ ,טנעמ = -

 . ענעי טֿכירעג םוצ ןרעװו ןבעגעגרעביא ןלָאז סע זַא ,גנורעדָאֿפ ַא ןרָאװ
 - "יא יד ןלײטרעדנַאנוֿפ םִייב ןרָאװעג ךַײר ןענַיײז סָאװ ,םיצעוי עכילגיניק

 םיסנערֿפ ןעוועג זיא עטנידלושַאב יד ןשיװצ .םעיגעליווירפ עלעירטסוד = }
 טינ טַייװ ןבעל ןטַאווירפ ןַײז ןיא רָאנ ,רעטנרעלעג רעסיורג ַא ,ןָאקעב = |

 טפשמרַאֿפ זיא רע :ןע'נָאקעב ןבעגעגסױרַא טָאה גיניק רעד .םַנּפ ַא ןהֶא = }
 טסָאּפ םעד םיא יב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןוא ,דחוש ןעמענ רַאֿפ ןרָאװעג = -
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 טנעמַאלרַאפ ןוא גיניק ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד רעבָא ,רעלצנַאק ַא ןוֿפ
 ןבָאה ערעל-טכַאמ רעֿכילניניק רעד ןגעק :טֿפרַאשרַאֿפ רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה
 רַאֿפ :טֿפ ַאש רע הס קלָאֿפ ןוֿפ הטיש יד טלעטשעגסױרַא רענַאטירופ יד
 םידָדֹצ עדייב ,גנונעדרָא עֿכילֿכריק רעייז טכַארבעג ײז ןבָאה לשֶמ ַא
 ,עטֿכישעג רעשילגנע רעד ןוֿפ ןוא לביב רעד ןוֿפ תויַאר טכַארבעג ןבָאה
 טָאה םיא רַאֿפ יו ,תויאר יד טשטַייטעג ,ךילטנייוועג ,טָאה רערעדעי ןוא
 -ֿפיױא לָאז רע ,טנעמַאלרַאפ םַייב טרעדָאֿפעג טָאה גיניק רעד ,טסַאפעג
 -פָא ןטַאטופעד יד ןבָאה םעד ףיוא ;םינָינע עשיטילָאּפ ןטכַארטַאב ןרעה
 רעשוריֿפב רעטלַא ןַא זיא טנעמַאלרַאפ ןוֿפ טַײהַײרֿפ יד,, :טרעֿפטנעעג
 םינָינע עשיטילָאפ ןדײרמורַא ןוא ןריֿפ םַײב ;רעדנעלגנע יד ןוֿפ טֿכער
 . ןוֿפ טַײהַײרֿפ עמוקלוֿפ ןבָאה עטַאלַאפ רעד ןוֿפ דילגטימ רעדעי ףרַאד
 ,ײטרָאװ

 ךוסכס רעד זיא רעֿפרַאש ךָאנ .רעטשרע רעד זלרַאשט ,795 8
 -ֿכָאנ (סֿבקעי) סע'סמעשוד ַײב ןרָאװעג טנעמַאלרַאפ ןוא גיניק ןשיווצ
 טריֿפעג טָאה דנַאלגנע ,(1649--1695) .1 (לרַאק) זלרַאשוט ,רעגלָאֿפ
 טירָאװַאֿפ סגיניק םעד ;קיטילָאפ עטסגינייוסױא ענעגנולעג ןייק טינ
 -עפסקע-םי ענעדיישרַאֿפ גלָאֿפרע ּםוש ןהָא ןעמונעגרעטנוא טָאה םעהגניקעב
 טָאה סָאד) ךַײרקנַארֿפ ןגעק עטייווצ יד ,עינַאּפש ןנעק ענייא :סעיציד
 ףיױא טלעג ןייק ,(לעשָארַאל ןיא ןטָאנעגוה יד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז רע
 / רעד ןעװ ,לָאמ םכילטיא .ןעועג טינ זיא תואָצוה עגידלַאװנ עלַא יד
 -ַאפ עטשרעטנוא יד טנעלֿפ ,טנעמַאלרַאּפ םעד ןֿפורֿפױנוצ טנעלֿפ גיניק
 ףרַאש ןעמ טנעלֿפ ייברעד רָאנ ;סעמוס עניילק טינרעמ ןגיליװַאב עטַאל
 -עד סמעהגניקעב ןרעדָאֿפ טנעלֿפ ןעמ ןוא דנַאל ןוֿפ רעריֿפ יד ןגָאלקנָא
 ;טנעמַאלרַאפ םעד ןהָא טַײצ ַא ןריגערפָא גיניק רעד טגעלֿפ ןַאד ,עיסימ
 טנעלֿפ -- טַײצ רָאי ַא ףיוא ןרעַײטש ןגיליװַאב טנעלֿפ טנעמַאלרַאפ רעד
 -ַאב רעד ףיוא ןגײלֿפױרַא ןעמ טגעלֿפ ךיוא ;רעננעל יז ןענָאמֿפױא רע
 ףעַײלטנַא} טלָאװעג טינ טָאה סע רעװ ,תואװלהיסגנַאװצ גנורעקלעֿפ
 ןעמונענוצ םיא טָאה ןעמ :לטימ ַא ןעוועג זיא םעד ןגעקטנַא ,גיניק םעד
 ,עמרוט ןיא טצעזעגנַירַא רעדָא טַאדלָאס ַא רַאֿפ

 :רענדער עסיורג ייווצ ןענַאטשעג ןענַייז רעלטסעטָארּפ יד ןוֿפ שארב
 ,רָאי ןט-1698 ןיא טלעופ'עג טָאה רעטצעל רעד  .טָאילע ןוא הטרָאװטנעװ
 עיציטעפ יד :גנודלעמ עניימעגלַא עסיורג ַא ןעגנַאלרעד לָאז ןעמ
 -נירפ-טנורג יד ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז ןבָאה םירבַחמ יד ,טֿפער ןגעוו
 ַא ְךַמס םעד ףיױא טלעטשעגסױרַא ןוא עיטרַאֿכ רעסיורג רעד ןוֿפ ןפיצ
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 טינ לָאז תואָצוה-הכולמ ףױא טלענ םוש ןייק (1 :ןעגנורעדָאֿפ ייר עצנַאנ
 טינ לָאז ןעמ (2 ;טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ םכסָה םעד ןהֶא ןרעװ טנָאמענֿפױא - }

 ַאזַא ףיוא ןסערּפסױרַא טינ ןוא גנוריטרַאװקנייא ףיוא ןטַאדלָאס ןייק ןקיש
 עגיליווטומ ןייק ןֿכַאמ טינ (3 ;ןרעַײטש יד גנורעקלעֿפַאב רעד ַײב ןֿפוא
 טָאה גיניק רעד ,טפשמ ַא ןהָא הסיֿפת ןיא םענייק ןצעז טינ ןוא ןטסערַא
 טָאה רע רָאנ ;ץעועג ַא יװ ,םָאד טריקילבופ ןוא עיציטעפ יד ןעמונעגנָא
 -ייטש ןטלַא ןֿפױא רעטַײװ טריֿפעג ןוא ןוֿפרעד גידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז
 ,טנעמַאלרַאּפ ןט'נשקערַאֿפ םעד ןזָאלוצרעדנַאנוֿפ ןסָאלשַאב טָאה רע ,רעג
 -רומטש עטצעל יד ןעמוקעגרָאֿפ עטַאלַאפ רעד ןוֿפ גנוציז ַא ףיוא זיא ָאד
 ןוֿפ ןסָאלשרַאֿפ ןבָאה עטַאלַאפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד .ענעצס עשימ
 טלָאװעג טָאה (רעציזרָאֿפ) רעקיפס רעד ,לַאז םנוֿפ ןריט יד גינייוועניא
 ןבָאה ןטַאטופעד יד רָאנ ;ץַאלּפ ןַייז ןוֿפ ןײגקעװַא ןוא גנוציז יד ןֿכַאמרַאֿפ
 רעד טרעהעג ןיוש ךיז טָאה ןסיורד ןיא ,דלַאװגרעביא ןטלַאהעגוצ םיא
 ,טקישעגוצ טָאה גיניק רעד סָאװ ,רענלעז יד ןוֿפ רעוװעג יד ןוֿפ שיורעג
 טָאה עטַאלַאפ יד סָאװ ,עיצולָאזער ןימ ַאזַא טגײלעגרָאֿפ טָאה טָאילע ןעוו
 רעועיגילער רעד ףױא רֿבוע זיא סע רעװ ,רערעדעי, :ןעמונעגנָא דלַאב
 עטריטָאװ טינ ,ןרעַיטש ףיוא טנָאמ סָאװ ,רעטסינימ רעדעי ,גנונעדרָאנַײא
 -לעזעג רעד ןוֿפ ןוא הֿכולמ רעד ןוֿפ אנוש ַא זיא --- טנעמַאלרַאּפ םנוֿפ
 וצ טמיטשעגנַייא ןליװ ןטוג ןטימ טָאה סָאװ ,ןַאטרעטנוא רעדעי ;טֿפַאש
 ַא ןוא דנוב ַא זיא --  ןעגנורעדָאֿפ ןוא תונָקת עֿבילצעזעגמוא ןליֿפרע
 ןַײז רַאֿפ טלָאצַאב טָאה טָאילע .,טַײהַײרֿפ רעשילגנע רעד ןוֿפ אנוש
 ןוא גיניק םעד ןגעק הדירמ ןיא טנידלושַאב םיא טָאה ןעמ :טַײיקטסיײרד
 ,ןברָאטשעג רע זיא טרָאד ןוא ,הסיֿפת ןיא טצעזעגנַײרַא

 גנוטערטסױרַא רעגיזָאד רעד ךָאנ .טנעמַאלרַאפ ַא ןהֶא .76 8
 םיא טָאה רע ןוא ,טנעמַאלרַאפ םעד ןהָא ןריגער טֿבורֿפעג זלרַאשט טָאה
 ,הטרָאװטנעװ ,(1640---1699) ןֿפורעגֿפױנוצ טינ דנַאנַאכָאנ רָאי 11 עקַאט
 ,גיניק ןוֿפ רַצ ןֿפױא רעבירַא טכירעגמוא זיא ,רענָאיציזָאּפָא רעסיורג רעד
 ןרָאװעג זיא ןוא דרָאֿפַארטס ןוֿפ ףַארג לוטיט םעד ןעמוקַאב טָאה רע

 יא ,עדייב .גיניק םנוֿפ םיאנוש עלַא תונָמחר םוש ןהָא ןטָארסױא ,טנַאה
 -עשיר ןוֿפ םשור ןרעטנוא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,רעבעג-הצע ןַײז יא ,זלרַאשט
 וצ ןעוועג גיטכיוו רעעז זיא גנוניימ םדרָאֿפַארטס טול ,ןגלָאֿפרע םעיל
 -ֿפױא םעד טצונעגסיוא טָאה רע .ליַח ןרעֿכיז ַא טימ ךיז ןענערָאװַאב
 -צַאלפ ַא רַאֿפ טקישעגקעװַא טיא טָאה ןעמ ןיהואוו ,דנַאלריא ןיא דנַאטש

 רעקרַאטש ַא טימ ןרינער טגײלעגרָאֿפ טָאה רע ,ֿברוקמ ַא םגיניק םעד



  םיא טימ גיטַײצכַײלג ,ןעגנולײטּפָא עַײנ טרָאד טרימרָאֿפ ןוא ,רעטלַאה
 ;רוָאל פוקסיביצרַא רעטשרע רעד עיֿכרַאנָאמ רעד תֿבוטל טעברַאעג טָאה
 יד וצ ןרעקמוא ךיז טלָאװענ ןוא םזינַאטירופ םעד טַאהעג טנַֿפ טָאה רע
 -טסַײג יד ןוֿפ טַײקטבַייװַאבמוא רעד ןוֿפ ןוא יודיוו רעמייהעג רעד ןוֿפ ןטַײצ
 ,ךריק רעד ןוֿפ ץנַאלג ןגילָאמַא ןצנַאג םעד ךָאנ טקנעבעג טָאה רע ;עֿכיל
 - ןרָאװעג טעדנירנעג זיא סָאװ ,םינָינע עֿכילֿכריק רַאֿפ עיסימָאק עֿכױה יד
 / ,רענַאטירופ יד ןגעק ןֿפמעק ןבױהעגנָא טָאה ,ןטַײצ סטעבַאזילע ןיא ךָאנ
 -נַאװסױא ןעמונעג ןבָאה רענַאטירופ ךס ַא .עיציזיווקניא ע'תמא ןַא יו
 .עקירעמַא ןייק ןרעד

 -עג טינ ןבָאה טכַאמ עֿכילטסַײנ יד טינ ,עכילטלעוו יד טינ רעבָא
 ןוא עינַאּפש ןיא סָאװ ,ןטַאטלוזער ענעי דנַאלגנע ןיא ןֿכײרגרעד טנָאק
 -נַייא טינ ,םזיצילױטַאק םעד ןרעקמוא טנָאקעג ןבָאה יז טינ :ךַײרקנַארֿפ
 -ױטַאק רעד ךיז טָאה עינַאּפש ןיא םורָאװ .,עיטַארקָארויב יד ןעװעדנוֿפ
 'יתוסרוקיפא ,, יד ןוא ,ןסַאמסקלָאֿפ עטסֿפיט יד ןיא ןטלַאהעג טסעֿפ םזיציל
 ;עטעדליבעג לָאצ רעניילק ךרעייֿפל ַא ןוֿפ גנוגעװַאב ַא ןעוועג רָאנ זיא
 טנעהָאנ ןענַאטשעג ןענַײז ָאד ,טרעקרַאֿפ טקנופ ןעוועג זיא דנַאלגנע ןיא
 ;ןצנַאנניא טינ ךיוא סָאד ןוא ,ןטכיש עטשרעבייא יד רָאנ םזיצילױטַאק םוצ
 ,קלָאֿפ ןיא טֿפַארק עסיורג ַא ןרָאװעג אֹקווַד זיא םזינַאטירופ רעד ןוא
 טָאה דנַאלננע .רעסױרג ַא ןעוועג ךיוא זיא ךַײרקנַארֿפ זיב קוליח רעד
 גנוטכַא ןלָאז סָאװ ,עילעשיר יװ ,ןטנַאדנעטניא ןימ םענעי טַאהעג טינ
 יד ןוא ;גנורעקלעֿפַאב רעד ףיוא יא ,עיצַארטסינימדַא רעד ףיוא יא ןבעג
 יד טול ןטלָאּפשעג ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב
 ךיז ןנעקטנַא טַאהעג גיניק רעד טָאה דנַאלגנע ןיא .,ןצניווָארפ ענלצנייא
 רָארג ןוא - ,ןשטנעמ עסַאמ ענעסָאלשעגטסעֿפ עסיורג ַא טנעמַאלרַאּפ ןיא
 גנוטלַאװרַאֿפ יד טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטכיש ענעי ןוֿפ
 ,טעטש ןוא ןטֿפַאשנֿפַארג יד ןוֿפ

 ךופיהל טֿכער ןכילגיניק םעַײנ ַא ןֿפַאשַאב טלָאװעג טָאה דרָאֿפַארטס
 ןריֿפוצנַײא הצע ןַא גיניק םעד ןכעגעג טָאה רע ,ןשירַאטנעמַאלרַאפ םוצ
 רָאי ַא טימ ןעוועג זיא רעַײטש ַאזַא ,ײלָאצּפָא-ףיש , םעד יינ סָאד ןוֿפ
 ,רענעד יד ןגעק טָאלֿפ ַא ןעיוב טֿפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,רעירֿפ 0
 טָאה ךַאז יד רָאנ ,עסיורג ןייק טינ ןעווענ זיא לָאצּפָא םעד ןוֿפ הסָנֿכה יד
 רעַײטש רעד לַײװ ,גנוטַײדַאב עלעיפיצנירפ ַא גנורינער רעד רַאֿפ טַאהעג
 רעד .טנעמַאלרַאפ רעד ןרָאוועג זיא סע רעדייא ,ןעוועג זיא
 ןענָאמֿפױא --- דרָאֿפַארטס טשטַײטעג טָאה ױזַא --- טנָאקעג טָאה גיניק
 טרָאֿפ טלָאװ סָאד ןוא ,טנעמַאלרַאפ םַײב גידננערֿפנָא טינ ,רעַײטש םעד



 ייה

 ךיז טעװ ןעמ ןכלעוו ףיוא ,לַאֿפ ַא ה"ד ,ט נעדעצערפ ַא ןֿפַאש טנָאק |
 / ןיא גיניק רעד ןעװ ,לַאֿפ ַא ןעוועג זיא טָא :ןייז ךמוס ןענָאק ךָאנרעד -
 -ַאלרַאּפ ןוֿפ םכסָה רעד זיא אליממ --- טנעמַאלרַאפ םוצ ןעמוקעגנָא טינ
 . -לדַא רעלעיצניוװָארּפ .ַא רענייא- ,ןדפמעה רעבָא ,אקוודוַאל טינ טנעמ = -

 זיא רעַיטש רעַײנ רעד זַא ,טכירעג ןיא ןוַײװרעד ןסָאלשַאב טָאה ,ןַאמ |
 ןגעק ןריֿפרַאֿפ ןזָאלעג ןוא קלָח ןַײז טלָאצַאב טינ טָאה רע ,ךילצעזענמ
 - ךַאז יד זַא ,ןבָאה טלָאװעג ךיוא טָאה רעדיװ גיניק רעד ,סעצָארּפ ַא ךיז

 - טגָאענסױרַא ךיז 5 ןבָאה רעטֿכיר 12 יד ןוֿפ ,טֿכירעג םוצ ןעמוקנָא לָאז
 . ַארָאמ רָאנ ,ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ויא רע ,ןגעק 7 ןוא ןענעדפמעה רַא
 . יד רָאנ ,םיא טינ טפשמענ ןעמ טָאה םצעב :ןענואוועג רע טָאה ש
 זיא רעגריב רעטושַּפ ַא זַא ,ניטכיוו ןעוועג זיאס ןוא ,קיטילָאפ עֿכילגיני
 ' ,גנוריגער רעד ןגעק ןֿפָא ןטָארטעגסױר

 ןַא ךרוד רָאי ןט-1640 ןיא ןלַאֿפעגנַיא זיא םעטסיס עכילגיניק יד
 + ."סערפ יד ךיז טָאה דנַאלטָאש ןיא .,רעדנעלטָאש יד ןוֿפ דנַאטשֿפי

 רָאי ַא טימ ךָאנ טעװעדנוֿפעגנַײא ןצנַאגניא טַאהעג ךריק עשינַאירע
 ךיוא טרָאד טֿבורּפעג ןבָאה ןדוָאל טימ .1 ולרַאשט רעבָא ;רעירֿפ 0

 -נגייא עשילױטַאק עריא טימ ךריק עלַאּפָאקסיּפע עגנערטש יד ןצנַאלֿפנַײי
 ןַא ,טנַאנעווָאק ַא ןסָאלשעג ןבָאה רעדנעלטָאש יד ,ןטַײקֿכילמי
 - ,ךריק רעלעיציֿפָא רעד ןוא גיניק םעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא ןנעוו ךַאמּפ
 - "גנע ןוֿפ ןוֿפצ םעד ןעמונרַאֿפ טָאה םידרומ רעדנעלטָאש יד ןוֿפ ליֵח רעי
 - -תיִלב .ייז ןנעק ןֿפמעק וצ טלענ ןייק טַאהעג טינ טָאה ולרַאשט ןוא ,דנַאל
 9 ,טנעמַאלרַאפ םוצ ןדנעוו טוומעג רעדיװ ךיז רע טָאה הרב

 - ןט-1640 רעבמעווָאנ ןיא .טנעמַאלרַאפ רעגנַאל רעד .77 8 |
 .,ײטנעמַאלרַאפ רעגנַאל , רענעֿפורעג ױזַא רעד ןבילקעגֿפױא ךיז טָאה רָאי
 - "גנע ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןעוועג םָׁש-הנוק ןטסרעמ-םַא ךיז טָאה סָאװ
 יד ה"ד) עיציזָאּפָא רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעד זיא ןלַאװ יד רַאֿפ ,דנַאל

 -מורַא ,םיּפ ןָאשזד ,(םזיטולָאסבַא ןכילכריק ןוא ןכילגיניק םנוֿפ רעננעג = -
 - "טנורג יד טלקיװטנַא םוטעמוא ןוא דנַאלגנע ץנַאנ רעביא טעמכ ןרָאֿפעג = -

 טירט רעטשרע רעד ,רעננעהנָא עַײנ גידנעיצוצ ,ייטרַאפ ןַײז ןוֿפ ןעעדיא - 
 .רעד ןוֿפ ןטנעמורטסניא יד ןַײז לטַבמ --- ןעוועג זיא טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ =

 -ַאּפ-ןרע טש יד ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא זיא סע : ,עיֿכרַאנָאמ רעטולָאסבַא
 -ָאק עֿבױה יד ןוא (גיניק םעד ןגעק תודירמ ןגעוו טכירעג רעד) עטַאל
 -מוא ןַא סלַא ,ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא ויא סע ;םינינע עכילֿפריק רַאֿפ עיסימי

 - עג טלָאװ סָאד .יטֿכער ןנעוו ץעזעג, רעד ףיוא ןַײז רֿבוע ןס
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 ןענָאמוצֿפױא ןרָאװעג טרעװרַאֿפ זיא םע ;לָאצּפָא-ףיש רעד ,רעֿכילצעזעג
 זיא סע ;טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ןהָא ןרעַײטש זיא סע עֿכלעװ
 / טַײרֿפַאב ןענַײז סע ;ןענעדפמעה הףיוא ןידיקַסּפ רעד ןרָאװעג טרילונַא
 רעצנַאנ רעד .רעבַײרש ןוא רעגידיירפ עשינַאטירופ יד הסיֿפת ןוֿפ ןרָאװעג
 רעד ,ןדרָאֿפַארטס ןגעק ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה ןרָאצ רעֿכילטֿפַאשלעזעג
 ןיא טנידלושַאב ןוא טכירעג םוצ ןֿפורעגסױרַא םיא טָאה טנעמַאלרַאפ
 טָאה .ןוַײװרעד וצ ןבענעגנַײא טינ ךיז טָאה סָאד רָאנ ;טַאררַאֿפ-הכולמ
 ץוש ןרעסיוא טייטש דרָאֿפַארטס זַא ,ץעזעג ןלעיצעפס ַא ןבעגעגסױרַא ןעמ
 טָאה ןעמ ןוא ,רעטסינימ ןַײז ןבענעגסױרַא טָאה גיניק רעד .ץעזעג ןוֿפ
 -עג יא .1 ןלרַאשט ,ףָארטשטױט יד טריֿפענסױא ןדרָאֿפַארטס רעביא
 ןעװעג םיִכסַמ טָאה רע .רערעדנַא רעד ךָאנ החָנה ןייא ףױא ןעגנַאג
 -רענָא וליֿפַא טָאה רע ;דנַאלטָאש ןיא ךריק עלַאּפָאקסיפע יד ןֿפַאשוצּפָא
 -ֿפױנוצ סגיניק םעד ןוֿפ גיגנעהּפָאמוא זיא טנעמַאלרַאפ רעד זַא ,טנעק
 ,ןזָאלרעדנַאנוֿפ רעדָא ןֿפור

 טציא ;גימיטשנַײא טעברַאעג טנעמַאלרַאפ רעד טָאה טונימ רעד זיב
 ןיא ןע'מיפ טימ ,טַײהרעמ יד .,גנוטלַאפש יד ןביוהעגנָא טרָאד ךיז טָאה
 -גנָאמער עסיור ג יד גיניק םעד ןגײלרָאֿפ ןסָאלשַאב ןבָאה ,ץיפש רעד
 יד ,םרָאֿפער רעשיטילָאפ רעגיטנורג ַא ןוֿפ גָאלשרָאֿפ ןטימ עיצנ ַארטס
 עכילכריק ןיא העֵד עטשרעבייא יד (1 :ןעועג ןענַײז ןעגנורעדָאֿפ-טּפױה
 . ערעדנַא טימ -- גיניק םוצ טינ ,טנעמַאלרַאפ םוצ ןרעהעג לָאז םינָינע
 ,גנונעדרָא עשינַאירעטיבסערפ יד ןרעװ טריֿפעגנַייא לָאז סע ,רעטרעוו
 ןרַאֿפ ךילטרָאוו טנַארַאֿפ ןַײז ןלָאז ןר ָא טס ינימ עכילגיניק יד (9
 עטיירב עֿכלעזַא ןלעטש טלָאװעג טינ טָאה טַײיהרעדנימ יד .,טנעמַאלרַאּפ
 -ַאב .לָאז גיניק םנוֿפ טכַאמ יד זַא ,ןעוועג םיכסַמ טָאה יז :ןעגנורעדָאֿפ
 העֵד עצנַאג יד ןבעגרעביא טלָאװעג טינ טָאה יז רעבָא ,ןרעוו טצינערג
 וצ געװ ןייק ןענוֿפעג טינ טָאה .1 זלרַאשט רעבָא .טנעמַאלרַאפ םעד
 -רעביא ןַא ןכַאמ ןגעװ טרעלקעג טָאה רע ;ייטרַאפ רעטגיסעמעג רעד
 / ךיוא ךיז ןבָאה ןגיניק יד ואוו ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא שינערעק
 העו) טנעמַאלרַאפ ןוֿפ ןוא ןטַאטש יד ןוֿפ ןעננוציז יד ןיא טשימעגנַײרַא
 רעד ןיא ןייג וצ ןעמוקעג .1 ולרַאשט זיא עטיווס רעסיורג ַא טימ ,(7 8
 -ופעד 5 ןבעגסױרַא םיא לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפעג ןוא עטַאלַאפ רעטשרעטנוא
 ןענַײז ףניֿפ יד ןשיווצ :טַאררַאֿפ ןיא טגידלושַאב טָאה רע סָאװ ,ןטַאט
 ןעמ :לַאז ןיא ןעוועג טינ ןיוש ןענַײז ייז רָאנ ,ןדפמעה ןוא םיפ ןעוועג
 ,ןײגסױרַא ןעמונעג טָאה גיניק רעד ןעוו ,טנרָאװעג טַאהעג ייז טָאה
 טכער יד) ייעיגעליווירפ !עיגעליװירּפ,, :ןעירשענסיוא ןטַאטוּפעד יד ןבָאה
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 -ַאלרַאּפ ןוֿפ טכער יד ,ײעװיטַאגָארערּפ , ןֿפורעג ךיז ןבָאה גיניק םנוֿפ . 
 -ֿפיוא ןרָאװעג זיא ןָאדנָאל עסיורג עצנַאנ סָאד ,(ייעינעליווירפ , -- טנעמ

 - יב ןטלַאהַאב טָאה ,יייטיס , יד ,לַאטרַאװק-סלדנַאה רעטלַא רעד ;טנערעג --
 ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ דצ ןֿפױא ךיז טלעטשענ ןוא רעֿכערברַאֿפ , ףניֿפ יד ךיז
 יד ןוא ;עטַאלַאפ רעד ןיא טרעקעגמוא ףמואירט טימ ךיז ןבָאה הניֿפ יד
 רע זַא ,גיניק םוצ עֿכילדנייֿפ ַאזַא ןעוועג זיא ןָאדנָאל ץנַאג ןיא גנומיטש
 ,(1649) טָאטשטּפױה יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב טָאה

 טנעמַאלרַאפ רעד ןוא גיניק רעד .גירק"רענריב רעד .78 8
 ןעמונעג ןבָאה םידָדצ עדייב .,טקילֿפנָאק םענעֿפָא ןַא ןיא ןעוועג ןענַײז
 טעמכ טלייטעצ ךיז טָאה דנַאלגנע ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב יד .,רעטילימ ןבַײלק
 טלעטשענג ֿבור סָאד ךיז טָאה עיטַארקָאטסירַא יד ,טֿפלעה ףױא טֿפלעה
 ןומעג זָאל ַא ךיוא ךיז ןבָאה טַײל-לדַא עלעיצניווָארּפ יד ;גיניק ןוֿפ דצ ןֿפױא
 ,טַײלטָאטש יד ךיוא ןוא לדַא לייט רעדנַא ןַא ,רעסעלש ערעייז ןוֿפ םיא וצ

 (סנעמָאי) רעציזַאבדרע עניילק יד ,גנורעקלעֿפַאב עלעירטסודניא-סלדנַאה יד !
 ןבענעג ךיז ןבָאה ןעייטרַאפ עדייב .,טנעמַאלרַאפ ןרַאֿפ ןענַאטשעג ןענַײז
 -ֿכעלַײק ןוא (טַײלֿפױה) ןרעלַאווַא ק :ןשינעמענוצ ערעדנַא יד ענייא
 ןטָארטעגסױרַא ןענַיז רענַאטירופ יד תֹמחַמ ,עטסָארּפ היד) עג יפעק
 ,(רָאה עטלזַײרגעג ןגעק ןוא ןעמויטסָאק ענרעדָאמ ןנעק

 עדייב ןוֿפ שארב ;ךַאװש רעעז ןעגנַאגעג בייהנָא ןיא זיא המָחלמ יד - |
 ַא וצ ןעמוק טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענַײז ןעייטרַאּפ -

 ןעוועג ןענַייז ײמרַא ןַײז ןיא :ןעוװעג חילצמ רעמ טָאה ניניק רעד ,הֹרָׁשֹּפ
 -גיסיירד רעד ןוֿפ לוש יד ןעגנַאגעגכרוד ןענַייז סָאװ ,ןריציֿפָא ןוא ןטַאדלָאס
 לדער סָאד ןוטעג יירד ַא ןבָאה ןדנעטשמוא ייווצ רָאנ ,המחלמ רענירָאי
 -טָאש יד טימ דנוב ַא ןסָאלשעג טָאה םיּפ .,טנעמַאלרַאפ םעד תֿבוטל
 -נייא טנעמַאלרַאּפ רעד טָאה דנַאלגנע ןיא ,רענַאירעטיבסערפ רעדנעל
 -םיפע םעד טֿפַאשעגּפָא ןוא ,דנַאלטָאש ןיא סָאװ ,רדָס ןגיבלעזמעד טריֿפעג
 ןטנעדנעפעדניא יד סָאװ ,סָאד ןעוװעג זיא רעגיטכיוו ךס ַא ךָאנ ,טַאּפָאק
 זיא עמערטסקע יד ייב .טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ ליַח םניא ןטָארטעגנַירַא ןענַײז
 .ןבָאה ייז ןוא ,ןבעל רענייטש םעַיינ ַא ןגעוו ףירגַאב רעד ןסקַאװעגסױא
 רעד וצ געו רעטסעב רעד זיא המחלמ ענעדײשטנַא ןַא זַא ,ןטלַאהעג

 טָאה סע .שינעטנעקרעד-טָאנ רעגיטכיר רעד וצ ןוא גנונעדרָא רעתמא = -
 רעווילָא ,עֿכַײר רָאנ יד ןוֿפ טינ ,ץירָּפ ַא רענייא טקורעגסױרַא ךיז
 טָאה זלרַאשט ןעוו טַײצ רעד ןיא ,טנעדנעפעדניא ןַא ךיוא ,לעוומ ָארק
 -קעװַא ַײב ןטלַאהעג ןיוש לעװמָארק טָאה ,טנעמַאלרַאפ םעד ןהָא טרינער



 7 .ןוֿפ גנולײטּפָא ןַא טלעטשעגֿפױנוצ רע טָאה טציא .,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ
 /  תוֿכָאלמיילעב ,םרעמרַאֿפ ,סנעמָאי ֿבור סָאד ,דנגעג ןַײז ןוֿפ ןטנַאטקעס יד

 - רעד ןיא רָאלק ןעווענ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ץלַא --- רעלדנעה עניילק ןוא
 יד טָא .עדרעװ רעֿכילנעזרעּפ ןוֿפ ליֿפעג םעד ךיז ןיא טַאהעג ןוא לביב
 ײמרַא רעשיטנעמַאלרַאּפ רעד ןֿפלָאהעג טָאה "עגיטַייז-ןזַײא,, ןוֿפ גנולײטּפָא
 -רָאֿפ לעװמָארק טָאה ןַאד .גיניק ןרעביא ןוחָצנ ןטשרע םעד ןטלַאהוצּפָא
 ןיהַא גידנעמענוצ ,ײמרַא עצנַאנ יד ןרימרָאֿפער טעװ רע זַא ,טגיילעג

 / העַײנ רעד זיא דלַאב .תוריֿכש רענלעז יד גידנלָאצ ןוא ןטנעדנעפעדניא
 ,טריפשעג ךיז ןבָאה יז ;סעטקעס יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ טימ ןעוועג לוֿפ ליֵח
 לָאמ עכילטע ןבָאה ןטנעדנעפעדניא יד ,קלָאֿפ טלייוורעדסיוא סטָאג יו
 יד וצ ןֿפָאלטנַא זיא ולרַאשט ןוא ,תולָיח עֿכילניניק יד ןעננואווצַאב
 ,רעדנעלטָאש

 רענַאירעטיבסערפ יד :טַאהעג טינ הֹעֵד ןייק ןבָאה עטגיסעמעג יד
 -פָא טזומעג ןבָאה טכַאמ רעֿכילגיניק רעטצינערגַאב ַא ןוֿפ רעגנעהנָא ןוא
 ןעוועג הטונ ןענַײז סָאװ ,ןטנעדנעפעדניא יד ,רעגיז ע'תמא יד רַאֿפ ןטערט
 -עדניא יד ןשיװצ ,טַײהַײרֿפ-סנסיװעג רעמוקלוֿפ וצ ןוא קילבופער ַא וצ
 ,האנָׂש ַאזַא טקנופ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רענַאירעטיבסערפ ןוא ןטנעדנעפ
 רענַאירעטיבסערפ יד .,רענַאטירופ ןוא רענַאקילגנַא יד ןשיװצ רעירֿפ יו
 - -ָאקסיפע יד יװ ,טנַארעלָאטמוא ױזַא טקנופ רַאֿפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ַא ןענַײז סעטקעס יד זַא ,ץעועג ַא טריֿפעגֿברוד ןבָאה יז ;ךריק עלַאּפ
 ,טרעװרַאֿפ יז ןרעוװ רעבירעד ןוא ייםָׁשה-לוליח,

 -טָאש יד ןבָאה לַײװרעד .גירק-רענריב רעטייווצ רעד .79 8
 - "רַאפ םעד טרעֿפטנעעגרעביא םיא ןוא גיניק םעד ןבענענסױרַא רעדנעל
 / לייט ַא ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאירעטיבסערפ יד ,טנעמַאל
 ןֿפוא ןטונ ַא ףױא טלָאװעג ןבָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעגָאדנָאל רעד ןוֿפ
 . = ַא ןסָאלשַאב יז ןבָאה :ײמרַא רעשיטנעדנעפעדניא רעד ןוֿפ ןרעוו רֹוטָפ
 -  גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ןקישּפָא לייט ַא ןוא ןזָאלרעדנַאנוֿפ ןטַאדלָאס לייט
 -ֿפוא םעד ןקיטשרעד --- דנַאלריא ןייק ןלַארענעג עשינַאירעטיבסערּפ ןוֿפ
 ןטנַאטקעס עטנֿפָאװַאב יד רעבָא ,ןֿכָארבעגסױא טרָאד טָאה סָאװ ,דנַאטש
 ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז :ןעמיטשנַיײא טלָאװעג טינ ןֿפוא םושב ףיורעד ןבָאה
 .  דַאב ןיא ןטַאדלָאס יד ןשיװצ ,טנידנעעג טינ ךָאנ זיא עיצולָאװער יד זַא
 : - רעד ןוֿפ גיננעהפָאמוא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאנרָא ןַא ןרָאװעג ןֿפַאש
 -ןבַײלקֿפױא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןילפיצסיד רעשירעטילימ
 : ;הליֿפּת ַא טימ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עגיטכיר ףיוא

 יי 6 .) --
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 -ַאטיגַא ענעֿפורעג ױזַא ,רעײטשרָאֿפ ךיז ןוֿפ א ןבָאה
 -רעטנוא טריֿפעג ןוא טָאר רעשיטַאדלָאמ ןימ ַא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןרָאט
 "וצוצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןרידנַאמָאק יד טימ ןעגנולדנַאה
 -עגייא רעייז רעטנוא םיא ןטלַאה ןוא טנעמַאלרַאּפ םַייב גיניק םעד ןעמע
 ןענַייז סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ יד טרעמעג ךיז טָאה לַײװרעד ,טסערַא םעני

 טלָאװעג טינ ןוא ײמרַא רעד ןוֿפ הֹלָׁשִמִמ רעד טימ ןדירֿפוצמוא ןעוועג -
 -ירעטיבסערפ רעדנעלטָאש יד  .יז ןטלַאהוצֿפױא ףיוא ןרעייטש ןייק ןלָאצ

 וצ ןוא ,ניניק ןרַאֿפ ךיז ןעמענוצנָא ףיוא דנַאלגנע ןיא ןַײרַא ןענַײז רענַא -
 54 ןיא רענַאירעטיבסערפ ןוא רענַאקילגנַא יד ןענַאטשעגוצ ןענַײז ייז !

 ,אֿפוג דנַאל

 יד ןשיווצ טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה סָאװ ,גירקרעגריב ןטייווצ םעד ןיא = -
 ןעוועג חַצנמ לָאמַא רעדיוװ טָאה ,ןטנעדנעּפעדניא ןוא רענַאירעטיבסערפ -

 טרעדָאֿפעג ןבָאה ייז  ,ןָאדנָאל ןיא ןַײרַא ןענַייז ןטַאדלָאס יד :ײמרַא
 .ןעלטימ עטסֿפרַאש יד ןרעוו ןעמונעגנָא ןלָאז סע זַא ,רעריֿפנָא ערעייז ןוֿפ -

 טימ קינװָאקלָאּפ ַא ןייג וצ ןעמוקעג זיא טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנוציז רעד ףיוא
 -יבסערפ ןוֿפ טנעמַאלרַאפ םעד ײטניניײרעגּפָא , ןוא רענלעז גנולייטּפָא ןַא
 סָאװ ,טַײהרעדנימ עלַאקידַאר יד רָאנ ןבילבעגרעביא זיא סע ;רענַאירעט
 טָאה רעטַײװ ,םזיטנעדנעפעדניא ןוֿפ ןוא קילבופער ַא ןוֿפ ןטלַאהעג טָאז
 רַאֿפ גיניק םעד ן'טפשמ לָאז ןעמ זַא ,גנורעדָאֿפ ַא טלעטשעג ײמרַא יי
 עטַאלַאּפ רעטשרעבייא רעד .ןוֿפ ןדרָאל יד ,קלָאֿפ םעד ןנעקטנַא טַאררַאֿפ
 -ענ יד ןוֿפ עטַאלַאפ יד רָאנ ;טּפשמ ַאזַא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה
 טָאה יז ,טסעטָארּפ םעד ןוֿפ גידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז טָאה סעדנַיימ

 סָאד ויא טָאג ךָאנ , ןוא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןבילקעגסיוא זיא יז זַא ,טרעלקרע -
 -נוא יד ,"טכַאמ רעגידתמא רעדיװטעי ןוֿפ רֹוקָמ רעטשרע רעד קלָאֿפ

 טסירוי ןוֿפ ץיזרָאֿפ ןרעטנוא ,טכירעג ַא טמיטשַאב טָאה עטַאלַאפ עטשרעט = |
 ַא ,ןַאריט ַא,, ויא טרַאויטס זלרַאשט ; ןעוועג זיא ןיד-קַסּפ רעד ,ָאשדַארב = |
 םיא טמוק סע ןוא ייהֿכולמ רעד ןוֿפ דנַײֿפ ַא ןוא רעדרעמ ַא ,רעטעררַאֿפ = -

 . טָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא ,ןעוועג םיַקמ קַסּפ םעד טָאה ןעמ .,ףָארטשטױמ
 . ,עטַאלַאּפ עטשרעבייא יד טֿפַאשענּפָא ,עיֿברַאנָאמ יד ןעוועג לטֿבמ ןעמ
 טרימַאלקָארּפ זיא סע ןוא ,גנוטכירנַײא ייעכילדעש ןוא עגיצונמוא, ןַא יו
 ,(רָאי ןט-1649 ןיא) קילבופער יד ןרָאװעג

 ןוֿפ ןבילקעגסיוא טָאה טנעמַאלרַאּפ רעד ,קילבוּפער יד .80 ב
 .ןגעק .גנוריֿפ יד ןבענעגרעביא םיא ןוא ןַאמ 40 ןוֿפ טָאר-הֿכולמ ַא ךיז
 -נָאל עלעירטסודניא-סלדנַאה סָאד טגָאועגסױרַא ךיז טָאה קילבופער רעד
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 - .עיסימעד ןיא ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה רעטֿכיר טֿפלעה ַא ;עֿבילטסײג יד ,ןָאד
 -בופער יד ןוֿפ גנוניימ רעד טול ,טֿפרַאדעג טָאה גיניק םנוֿפ גנוטיוט יד
 -סױרַא זיא ןץתמא רעד ןיא ;עעדיא עשיֿכרַאנָאמ יד ןֿכַאװשּפָא ,רענַאקיל
 -עטיבסערפ רעדנעלטָאש יד ,ןטיײטעג םוצ ליֿפעגטימ ַא ןרָאװעג ןֿפורעג
 ַא ךיז רעדיוװ ןוא ,.11 ולרַאשט ,ןוז ןַײז ךיז וצ ןעמונענוצ ןבָאה רענַאיר
 רעדנעלריא יד .רעדירב-סנבילג עשילגנע ערעייז ףליהדוצ ןוטעג זָאל
 ,ײמרַא עשיטנעדנעפעדניא יד רעבָא ,ןענַאטשעגֿפױא ךיוא ןענַייז ןקילױטַאק
 עגידנצנעלג ןטלַאהעגּפָא םוטעמוא טָאה ,ץיּפש רעד ןיא ןלעװמָארק טימ
 ןיא טקיטשרעד טָאה לַארענעג רעשיטנַאטקעס רעגנערטש רעד ,תונוחצנ
 -ענ ןבָאה דנַאלגנע ןוא דנַאלטָאש ,דנַאטשֿפױא רעדנעלריא םעד טולב
 ,רעדנעל ַײרד יד ןוֿפ עינוא יד דנַאלגנע טימ ןעמַאזוצ ןדליב טזומ
 טָאה םי ןֿפױא .דנוב ןֿכילֿפריק ןוא ןשיטילָאּפ ןֿכילטַייהנײא ןַא ןדליב ה"ד
 ,גנולעטש עשירעגירק ַא רעעז ןעמונרַאֿפ ךיוא קילבופער יד

 טגיטלעוװעג ןוֿפצ ףױא לדנַאה-םי םניא ןבָאה ה"י ןט-16 ףוס םנוֿפ
 -רעבייא יד ןֿכערבעצ טֿבורפעג טָאה טנעמַאלרַאפ רעד ,רעדנעלָאה יד
 ןט-1651 ןיא) טק ַא -סנָאיצ ַא גיוו ַא נ םעד ךרוד רעדנעלָאה יד ןוֿפ גָאװ
 דנַאלגנע ןייק הרוחס ןוֿפ ריֿפנַײרַא רעד טָאה ץעזעג םעד טױל ,(רָאי
 ענעי ןוֿפ ןֿפיש ףיוא רעדָא ,ןֿפיש עשילגנע ףיוא רעדָא ןעמוקרָאֿפ טרָאטעג
 רעדנעלָאה יד תויה ,ןרָאװעג טריצודָארּפ זיא הרוחס יד ואוו ,רעדנעל
 ןצנַאגניא --- ןסייהעג סָאד טָאה ,גיצניוו רעעז טריצודָארּפ ןיילַא ןבָאה
 ,גירק-םי ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .דנַאלגנע ןיא לדנַאה רעייז ןרעװרַאֿפ
 -סנירק ןקרַאטש ַא טלעטשענסױרַא לָאמנעטשרע סָאד ןבָאה רעדנעלגנע יד
 טּפַאלקעצ טָאה ,קעלב ,קילבופער רעַײנ רעד ןוֿפ לַארימדַא רעד ןוא ,טָאלֿפ
 ,טַײלסֿפיש עשידנעלָאה עטסעב יד

 -נעפעדניא יד ַײב .ןטנעדנעפעדניא יד ייב תקולחמ .81 8
 עשיטילָאּפ ןיא .ןעגנוטכיר ענעדישרַאֿפ ןעוועג ךיוא ןענַײז אֿפוג ןטנעד
 +,סנעמלטנעשוד רעדָא ,עטגיסעמעג ףיוא טלייטעג ךיז יז ןבָאה ןגַארֿפ
 שארב .(רעֿכַאמֿבַײלג ,רעכַײלגסױא ה'ד) סרעלעוועל ,עלַאקידַאר ןוא
 ןלַאקידַאר יד ַײב ;ןעװ ןוא ןָאטלימ ןענַאטשעג ןענַייז עטשרע יד ןוֿפ
 ,ײמרַא רעד ןוֿפ ריציֿפָא ןַא ,ןרָאבליל טנֿכײצעגסױא טפיוהרעביא ךיז טָאה
 טָאה ,טנעמַאלרַאפ םעד ןהָא טריגער טָאה .1 זלרַאשט סָאװ טַייצ רעד ןיא
 טפשמ'רַאֿפ רעטעלבנולֿפ עשינַאטירופ ןטיײרּפשרַאֿפ רַאֿפ ןענרָאבליל ןעמ
 ייוצ ,ןבעל ןצנַאג ןֿפױא הסיֿפת וצ ןוא פולס-דנַאש םוצ ,ןסַימש םוצ
 טֿפֶא ,סיֿפ ןוא טנעה עטדימשרַאֿפ טימ ,עמרוט ןיא ןסעזענּפָא רע זיא רָאי
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 -סיױרַא םיא טָאה טנעמַאלרַאפ רעגנַאל רעד ,ןרעגנוהרַאֿפ םוצ טנעהָאנ =.
 -עג ןיא ןעמונעג םיא ןרעלַאװַאק יד ןבָאה גירק-רענריב ן'תעשב ,ןזָאלעג --
 -סױרַא ןוא ןֿפָאלטנַא זיא רע רָאנ ;טױט םוצ טּפשמרַאֿפ ןוא שינעגנעֿפ - }

 ןיא ןֿפורעג םיא טָאה ןעמ .ןדרָאל יד ןגעק טעלֿפמַאּפ ַא טימ ןטָארטעג
 טינ ןוא ןייג וצ ןעמוקענ זיא רע ;טּפשמ םוצ עטַאלַאפ רעטשרעבייא רעד
 יד טינ טנעקרענָא רע זַא ,ןמיס ַא רַאֿפ -- טוה םעד ןעמונעגּפָארַא
 -ער יד ;עמרוט ןיא טצעזעגנַירַא ײניסָאדךוֿפ םיא טָאה ןעמ  ,רעטֿכיר

 -ַאּפָארּפ ַא ןבױהענֿפױא דלַאב טָאה רע .טַײרֿפַאב םיא טָאה עיצולָאװ ;
 -ֿפױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,יןטייק עַײנ , יד ןנעק ײמרַא רעד ןיא עדנַאג
 םעד ןגעק טריטסעטָארּפ רע טָאה טפיוהרעד ןוא ,דנַאלגנע ףיוא טגיילעג
 -ןייר ַא טרעדָאֿפעג ןבָאה סרעלעוועל יד ,ןלעװמָארק ןַאריט ןגיד'תועיֿבצ
 -לַאװ ענײמענלַא ןריֿפנַײא טלָאװעג ןבָאה ייז :גנונעדרָא עשיטַארקָאמעד
 -עג ןבָאה יז ;ןבילקעגרעביא רָאי עלַא טרעװ סָאװ ,עטַאלַאפ ןייא ,טכער
 ןבעג ןוא הֿכולמ רעד ןוֿפ םינינע עֿכילֿכריק יד ןלײטּפָא ןצנַאנניא טלָאװ
 םרעלעוועל יד יב ןעוועג .ןסיוועג ןוֿפ טַײהַיײרֿפ עמוקלוֿפ דיחי ןֿכילטיא
 ןֿכַאמרעביא ףרַאד ןעמ ןַא ,טנָאועג ןבָאה סָאװ ,ערענעטלַאהעגסױא ךָאנ
 סָאװ ,יד וצ ןרעהעג ףרַאד דרע יד :רדס ןכילטֿפַאשלעזעג ןצנַאג םעד
 ןשטנעמ עֿבילטע ןויװַאב ךיז ןבָאה ןָאדנָאל ןוֿפ טַיײװ טינ .יז ןטעברַאַאב
 עטרעקַאַאב-טינ ןבָארג ןעמונעג ןוא ןטלעצענ ןיא ךיז טצעזַאב ,סלדיר טימ
 ןוֿפ טַײקשיֿפּתש ע'תמא טסייה סָאװ ,טלעוו רעד ןזַײװ וצ ידכ ,ךעלגרעב
 ,טעברַא ןוא ןנעמרַאֿפ
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 עטסקע ןעוועג ךיוא םרעלעוועל יד ןשיווצ ןענַייז ןגַארֿפ עזעיגילער ןיא
 בייהנָא רעד רָאנ זיא עיצולָאװער יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעננוטכיר
 ַא טינרעמ זיא סָאד :טלעװ רעד ףיוא !שינערעקרעביא רעמוקלוֿפ ַא ןוֿפ
 -טלעוו םוצ ןוא ןסוטסירק ןוֿפ ןעמוקנָא ןטייווצ םוצ גנוטיירגוצ יד ,הלָחתה
 ןלעװ םע זַא :רעטרעװ סאיֿבָנה לאינד םיוקמ ןרעװ סע .,גנַאנרעטנוא
 יד ,טלעװ יד ןייגרעטנוא טעװ םעדֿכָאנ ןוא ,ןתוֿכלַמ ריֿפ ןגיטלעוועג
 טמוק טציא זַא ,טכירעג ךיז ןבָאה ןטנַאטקעס עגידתובהלתה עטגערעגֿפױא
 -טנזױט,, סעסוטסירק ןַײז טעװ סָאד ןוא ,תוֿכלַמ עט ֿפניֿפ סָאד ןָא
 ךיז ןבָאה ןדנגעג עגידנוֿפצ יד ןוֿפ ,טלעוו רעד ףיוא ""ךַײרגיגיק גירָאי
 -ייה יד ןֿכז קעװַא ןענַײז סָאװ ,ןעמירגיליּפ ןָאדנָאל ךרוד ןוטעג זָאל ַא
 ,דרע רעד ןוֿפ נעט עטצעל יד ןהעורעד סָאד ןלעװ יז ואו ,טָאטש עגיל
 רע ןוא ,סנעמלטנעשוד יד ,עטגיסעמענג יד וצ טגנַאלַאב טָאה לעװמָארק
 ,ןעלטימ עטסברַאה יד טימ ןעגנוגעוװַאב עלַאקידַאר יד טקיטשעג טָאה
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 װעג דנַאל סָאד יא לַײװרעד .טַארָאטקעטַָארּפ רעד .82 8
 ַאפ"קע ,) טנעמַאלרַאפ ןגנַאל םנוֿפ טשער ןטימ ןדירֿפוצמוא רעמ ץלַא
 .יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,(רענגעג יד ןבענעג ןעמָאנ ַא סָאד ןבָאה ײטנעמַאל
 א ,קילבופער רעד ןיא טכַאמ עטסכעה

 / טָאה ,גיניק םעד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה רענלעז יד ןעװ ,רָאי ןט-1647 ןוֿפ
 / רעטציא .קיטילָאפ רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ףיוא הֹעָד ַא טַאהעג ײמרַא יד
 . "נָא ןענַײז ןַאריט ןייא טָאטשנָא זַא ,טדערעג ײמרַא רעד ןיא ןעמ טָאה
 /  ֹוצ טַײצ גנַאל ןיוש זיא סע ןוא ,טנעמַאלרַאפ רעד --- ךס ַא ןעמוקעג
 - ןענַײז יז זַא ,טגידלושַאב ןעמ טָאה ןטַאטופעד ךס ַא ,ןלַאװ עַײנ ןכַאמ
 . "עג טריקסיֿפנָאק ןיא סָאװ ,סנגייא סָאד ןֿפױקרַאֿפ םַײב ןרָאװעג רשעתנ
 - טָאה ןיעװ ירנעה טַאטופעד רעד .ןרעלַאװַאק יד ןוא גיניק םַײב ןרָאװ
 -טעטש עטלױֿפרַאֿפ , יד ןטכינרַאֿפ : ץעזעגלַאװ םעד ןרימרָאֿפער טגיײלעגרָאֿפ
 -ופעד ןקיש וצ טכער סָאד ךעלטעטש עניילק יד ַײב ןעמענוצ ה"ד ,ייךעל
 םרָאֿפער םניעו ,טעטש עטיורג יד ןטַאדנַאמ יד ןבענרעביא ןוא ,ןטַאט
 -עג ןענַײז ײטנעמַאלרַאּפ-קע , םנוֿפ ןטַאטופעד יד .ןעגנַאנעגֿברוד טינ זיא
 ןֿפרַאװּפָארַא טינ לָאז ןעמ ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז :רעטַײװ ךָאנ ןעגנַאג
 רעטרע ךיז רַאֿפ ןענערָאװַאב וצ ןסָאלשַאב יז ןבָאה --- קילבופער יד
 טֿכער סָאד ןעמונעג ךיז יז ןבָאה ֿבנַא ןוא ,ךיוא טנעמַאלרַאפ םעַינ םניא
 ,ןטַאפ טינ יז ןלעו סָאװ ,עלַא יד גנולמַאזרַאֿפ רעַײנ רעד ןוֿפ ןגיטַייזָאב וצ
 -גַײרַא טָאה רע :םעלַא םעד וצ ףוס ַא טכַאמענ טָאה לעװמָארק רעבָא
 עדייב ןבירטעצ ןוא טָאר-הכולמ ןיא ןוא טנעמַאלרַאפ ןיא ןטַאדלָאס טריֿפעג
 -נוא ,ןטַאטופעד יד ןוֿפ ןטסעטָארּפ יד ףיוא טקוקעג טינ ,ןעגנוטכירנַײא
 טנעוונָאק ַא ףיוא ןֿפורעגֿפױנוצ ןעמ טָאה ײמרַא רעד ןוֿפ קורד ןרעט
 סָאװ ,םזיטנעדנעפעדניא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ 190 (גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג)
 -רַאֿפ רעד ןבָאה רעננעג יד ,טמיטשַאב טַאהעג טָאה ןיילַא לעװמָארק
 -ופעד ַא םענייא ךָאנ) ײטנעמַאלרַאפ-ןָאברעב,, ןבענעג ןעמָאנ ַא גנולמַאז
 טרָאד ןענַײז סָאװ ,ייעגילייה, יד ;(ןָאברעב רעלדנעה-רעדעל םעד ,טַאט
 -עג הליפת רֵדֵסֹכ ןוא לביב רעד ןוֿפ םיקוספ טימ טדערעג ןבָאה ,ןסעזעג
 ,תֹונותח עליוויצ טריֿפעגנַײא ,ןסיוועג ןוֿפ טַײהַײרֿפ ןֿפורעגסױא ןבָאה יז ,ןומ
 עֿבילטסַײג יד זַא ,טמיטשַאב ,ךריק רעד רַאֿפ רשעַמ םעד טֿפַאשעגּפָא
 -ַאב ויא ךילדנע .עדניימעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ךרוד ןבילקעג ןרעוו
 -גנע ןרעַײט ןוא ןטרעטנָאלּפרַאֿפ ןטלַא םעד ןַײז וצ לטֿבמ ןרָאװעג ןסָאלש
 ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןצעזעג יד ףיוא ןַײז ךמוס ךיז טגעלֿפ סָאװ ,טכירעג ןשיל
 -'הודעצָארפ עלעװלָאװ ןוא ע'טושפ ַא םעד טָאטשנָא ןריֿפנַײא ןוא --- ןטַײצ
 ,תונקת עֿבילטֿכירעג עֿכילטַײהניײא ןוֿפ טנורג ןֿפױא

 א י.י טי יט דר א .

 סיטי אלא אי
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 115 .עיצולָאװער עשילגנע יד

 ןעוועג טינ קרַאטש ,ךילטנייוועג ,ןענַייז טנעמַאלרַאפ רענָאברעב םנוֿפ
 זַא ,ןזױװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןעװ .ןטסירוי ןוא עֿכילטסַײג יד ןדירֿפוצ
 יד ןזָאלעגרעדנַאנוֿפ לעװמָארק טָאה ,טנידירֿפַאב טינ ךיוא זיא ײמרַא יד

 ַא ןרָאװעג טעברַאעגסױא זיא ײמרַא רעד ןוֿפ םכסָה ןטימ ,גנולמַאזרַאֿפ -
 -ָאמ יד קירוצ טלעטשענֿפױא םצעב טָאה סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעדנוזַאב
 ,ןלעװמָארק ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא הֹלָׁשִמִמ עטשרעבייא יד :עיֿכרַאנ
 ןייא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ רעד ;ר ָא טקעט ָא רפ לוטיט ןטימ
 יד ןעמוקַאב טָאה ,טקעיָארּפ סניעװ טױל ןבילקעג טרעוו ןוא עטַאלַאפ
 ןֿפַאשּפָא טנָאקעג טינ טָאה רָאטקעטָארּפ רעד ןוא ,טכַאמ עשירעבעגצעזעג
 .ףױא ןעמיטשַאב סָאד ןיא טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ רָאנ .ןסולשַאב ענַײז

 ךיוא ;רָאטקעטָארּפ םנוֿפ טַײקגיגנעהּפָא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג םעלעטש = -
 ןקעלק ןלָאו סָאװ ,ןרעַײטש ןענָאמוצנַיא טֿכער סָאד ןעמוקַאב רע טָאה - -
 ,טָאלֿפ םעד ןוא ליַח םעד ןטלַאהוצֿפױא ףיוא . 

 א

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לעװמָארק .הלשממ םלעװמָארק .83 8 ש
 רָאי 5 טרינערּפָא טָאה ,ײמרַא רעד ןוֿפ לייט ןטסערג ןֿפױא טרַאּפש =

 -ילקעגסיואדיינ רעד ,רעשרעה רעטצינערגַאבמוא ןַא יו ,(1658--1658)
 םנוֿפ רעגערט רעד זיא רע זַא ,טרעלקרעד טָאה טנעמַאלרַאּפ רענעב

 -הֿכולמ ןוֿפ רעדילגטימ יד ןעמיטשַאב טלָאװעג ןוא ןליוו ןטסכעה םקלָאֿפ
 -נוֿפ טָאה רע :ךיג ףיוא טניטרַאֿפעגּפָא ךיז טָאה לעװמָארק רָאנ ,טָאר
 -  -סרעטילימ יד הֹעָד יד ןבעגעג רעדיװ ןוא טנעַמַאלרַאפ םעד ןזָאלעגרעדנַא
 ןענַײז סָאװ ,ןזַײרק עֿכילטע ףױא ןרָאװעג טלייטעצ זיא דנַאלגנע ,טַײל
 ןעמ .,ןרָאיַאמ-לַארענעג ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג
 - =רַאנָאמ יד ןוֿפ ַײס ןעגנונעווַאב יד ןקיטשרעד -- ןבענעגֿפױא ייז טָאה
 טֿפרַאדַאב ייז ןבָאה רעטַײװ ;רענַאקילבופער עטסקע יד ןוֿפ ייס ,ןטסיֿכ
 סָאװ ,ײמרַא יד ןטלַאהוצֿפױא ףיױא רעַײטש ןרעדנוזַאב םעד ןעמענֿפױנוצ
 ,גיניק ןוֿפ רעגנעהנָא יד ףיוא ןרָאװענ טגײלעגֿפױרַא זיא

 קיטילָאפ רעטסנינייװסױא ןַײז ןיא לעװמָארק טָאה טַײצ רעד רַאֿפ
 ,ךַײרקנַארֿפ ןיא גנוריגער סינירַאזַאמ .ןרעדנַא ןֿכָאנ גלָאֿפרע ןייא טַאהעג
 טָאה ,גיניק םעד ןוא רענַאירעטיבסערּפ יד טציטשעג תליחת טָאה סָאװ
 -נעפעדניא יד ןוא ,רָאטקעטָארּפ ןטימ דנוב ַא ןסילש וצ טֿכװעג טציא
 ,טרעטיצעג ןבָאה עלַא ןעמעװ רַאֿפ ,'יקער עטיור , יד ,ןטַאדלָאס עשיטנעד
 וצ ןזױצנַארֿפ יד טימ ןעמַאזוצ ןידכ ,טנעניטנָאק ןֿפױא רעבירַא ןענַײז

 -ציטש רעייז רעינַאּפש יד ַײב ןעמונענוצ ןבָאה ייז .עינַאּפש ןנעק ןֿפמעק = -
 טקנופ ,עיגלעב ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,(קרעקניד) ןעֿכריקניד טקנופ = -
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 רעינַאּפש יד ןוֿפ ןעגנוציזַאב עטסנעש יד ןוֿפ ענייא ,עקיַאמַאי ןעמונרַאֿפ
 ,ןַאעקָא ןֿפױא רעינַאפש יד טפַאלקעצ טָאה קיעלב .עידניא-טסעו ןיא
 עשילגנע טריֿפעגנַײרַא רעטשרע רעד ןוא ,ןעלזניא עשירַאנַאק יד ןבעל
 ,םי ןשידנעלטימ ןיא ןֿפיש

 הטילש רעד ןגעק ןעווענ טרָאֿפ זיא גנורעקלעֿפַאב ֿבור סָאד רעבָא
 טָאה רעבירעד ,ײמרַא רעשיטנעדנעפעדניא רעד ןוֿפ ןוא םזינַאטירופ ןוֿפ
 ,ןסַאלק עטפוטשעגּפָא יד טימ הרָׁשֹפ ַא ןֿכוז ןעמונעג רָאטקעטָארּפ רעד
 ןלעטשֿפױא טֿבורפעג ,תֹוחָנה עסיורג ףיוא ןיינ וצ ןעוועג טיירנ זיא רע
 וליֿפַא טָאה ןעמ ןוא ,עטַאלַאפ עטשרעבייא עשיטַארקָאטסירַא יד קירוצ
 ןלעװמָארק טימ ,עיֿכרַאנָאמ יד ײנ-סָאדךןוֿפ ןריֿפנַיא ןגעוו טסעומשעג
 ,גיניק סלַא

 יד ןוֿפ ןטימניא .ןטרַאיטס יד ןוֿפ עיצַארװַאטסער יד .84 8
 זיא רָאטקעטָארּפ ;ןברָאטשעג לעװמָארק רעווילֶא זיא ןטַײיקגירעװש עלַא
 ןוֿפ לייט רעטסערג רעד .שטנעמ רעגידנטַידַאבמוא ןַא ,ןוז ןַײז ןרָאװעג
 -רענלעז רעד ןוֿפ רעגנעג יד  ,ןסיוו טלָאװעג טינ םיא ןוֿפ טָאה ײמרַא רעד
 ןדייר ןביוהעגנָא ןבָאה סע ;ןריר ןעמונעג םוטעמוא ךיז ןבָאה טֿפַאשרעה
 ןוא רענַאקילגנַא יד ,עיֿכרַאנָאמ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד םירוביד ענעֿפָא
 ךָאנ טָאה ןעמ רָאנ ,רענָאדנָאל יד ןוא טַײל-לדַא יד ,רענַאירעטיבסערפ
 ןענַײז טרָאד םַגֹה ,ײמרַא רעשיטנעדנעפעדניא רעד רַאֿפ טַאהעג ארומ ץלַא
 רענייא ןבענעג טָאה פוטש ןטצעל םעד .םיֿכוסֿכס עסיורג ןעמוקענרָאֿפ
 ןַיײז טימ ןעמונרַאֿפ גנילצולפ טָאה סָאװ ,קנָאמ ,ןלַארענעג סלעװמָארק ןוֿפ
 -רַאפ *ןעַײרֿפ , ַא ןֿפורֿפױנוצ טגײלעגרָאֿפ טָאה רע ,ןָאדנָאל גנולײטּפָא
 ,ןהעשעג סָאד זיא ױזַא ,ײמרַא רעד ןוֿפ קורד םעד ןהֶא ה'ד ,טנעמַאל
 ןוֿפ טֿפלעה ,ןרעלַאװַאק ןוֿפ טֿפלעה ןענַאטשַאב זיא טנעמַאלרַאפ רעד
 -ווַאטסער יד ןריֿפוצכרוד ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ,רענַאירעטיבסערפ
 ,גיניק ןטפעקעג םנוֿפ ןוז םעד ,.11 זלרַאשט קירוצ ןֿפוררַאֿפ היד ,ע יצ ַאר
 ַא ןיא טָאה ,דנַאלָאה ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,טנעדנעטערפ רעד
 ןוֿפ םיאנוש עלַא רַאֿפ (הליחמ) עיטסענמ ַא טגָאזענוצ !עיצַארַאלקעד ,
 ,ןעוועג חיטֿבמ רע טָאה רעטַייװ :ןסיוועג ןוֿפ טַײהַירֿפ ןוא עיֿכרַאנָאמ רעד
 ,רעציזַאב עַײנ יד ייב ןבַײלב ןלעוװ סנגעמרַאֿפ עטריקסיֿפנָאק יד זַא

 -עג ךיז טָאה עיצולָאװער עשינַאטירופ יד .עיצקַאער יד .5 9

 ַאזַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןטנעדנעפעדניא יד ןוֿפ ײמרַא יד ,טגידנע
 תוריכש עריא לָאמ עטצעל סָאד ןעמוקַאב טָאה ,דנַאל ןיא טַײקנדירֿפוצמוא
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 קעװַא זיא עיצקַאער יד רעבָא ,םיהַא ךיז ןעגנַאנעגרעדנַאנוֿפ ךילדירֿפ ןוא
 ,עלַא יד ,טֿכירעג ךיז ןבָאה ןיילַא ןטרַאויטס יד רעדייא ,רעטַיײװ ךּפ ַא
 עיטַארקָאטסירַא יד ,שינערעקרעביא רעד ןוֿפ ןטילעג טַאהעג ןבָאה סָאװ
 ןענַײז ,ךריק רעלַאּפָאקסיפע רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ,טַײל-לדַא יד ןוא
 -רַאֿפ יד ןֿכערב ןביױהעגנָא ןוא םיֿפיקת ןרָאװעג םַײנַארעביא טרעדנוצַא
 ןעמונעג ןוא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רעציזַאב עטלַא יד ,ןעמרָאֿפער עטסַאה
 ןעמ .עיטסענמַא רעד ףיױא טקוקעג טינ ,םיטַאבעלַאב עַײנ יד ןּבַײרט
 -ֿפױא ,ןעניעו טייטעג ,'ירעדרעמסניניק , יד טימ טנֿכערעגּפָא ךיז טָאה
 ןוֿפ ןבָארגעגסױא ןוא ָאשדערב ןוא לעװמָארק ןוֿפ םרעפרעק יד ןעגנַאהעג
 .ןקיעלב ןוא ןע'מיפ רֹֿבק

 . :עיצקַאער עקרַאטש ַא ןבױהעגנָא ךיוא ךיז טָאה םינָינע עֿכילֿריק ןיא
 ןעוועג ןענַייז סָאװ ,סעלעטש עשפוקסיב עלַא טצעזַאב רעדיװ טָאה ןעמ
 -ער רעד ןוֿפ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןגנַאל םנוֿפ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ַײרֿפ
 רעטנוא ןבילקעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןטשרע םעד ןיא ,קילבופ
 יטייהרעמ עגידלַאװג ַא טַאהעג ןרעלַאװַאק יד ןבָאה ,(1661) .1 זלרַאשט
 -עדניא יד רָאנ טינ סעלעטש עשיטָאטש עלַא ןוֿפ ןסָאלשענסױא ןבָאה יז
 סע רעװ ,רערעדעי .;ךיוא רענַאירעטיבסערּפ יד וליֿפַא רָאנ ,ןטנעדנעפ
 טלַאה רע זַא ,ןרעווש טזומעג טָאה ,טסניד ןיא ןעמוקנָא טלָאװעג טָאה
 טַײל-לדַא יד .גיניק םעד ןגעק רעװעג יד ןבײהוצֿפױא ךערברַאֿפ ַא רַאֿפ
 -עטיבסערפ ןוֿפ טגָאזעגּפָא ֿבור סָאד (ךַײרקנַארֿפ ןיא יװ טקנופ) ךיז ןבָאה
 טעטש יד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עלעירטסודניא-סלדנַאה יד רָאנ ןוא ,םזינַאיר
 -ןענַייז רענַאירעטיבסערפ יד ,גנוטֿכיר רעגיזָאד רעד יירטעג ןבילבעג זיא
 ײרֿפ טרָאטעג טינ ןבָאה ןוא סעטקעס עלַא ןשיווצ ןרָאװעג טנֿכעררַאֿפ
 ,טסנידסטָאג רעייז ןטלַאה

 ןוא ,םייחרעד ןוֿפ קעװַא זַײװנסַאמ ןענַיז ןטנַאטקעס עטסלַאקידַאר יד
 רעַײרֿפ רעד ןוֿפ ןייטשטנורג םעד טניילעג םע ןבָאה יז זַא ,ןגָאז געמ ןעמ
 ,דנַאלגנע ןשיטַארקָאמעד םענעי ןוֿפ לייט ַא רעבירַא זיא ןיהַא .עקירעמַא
 - ַאב ךָאנרעד ןוא ןרָאי רע-80 ןוא רע-40 יד ןיא ןעוועג קרַאטש זיא סָאװ
 .עיטַארקָאטסירַא רעד ןוֿפ גנוגעװַאב רערענָאיצקַאער רעד ךרוד ןרָאװעג טניז
 ,יוניש רעטסגינייוועניא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא אֿפוג םוטנטנַאטקעס םעד ןיא
 העז) ןרָאבליל .ןערב ןוא םערוטש ןגילָאמַא םעד טכַאװשעֿגּפָא טָאה סָאװ
 רעכילדירֿפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ םילוגלנ עגיטסַײג ךס ַא ךָאנ זיא (81 8.
 םנוֿפ טשער ַא ןעוועג זיא סָאד ,ײדנַײרֿפ ןוֿפ טֿפַאשלעזעג יד , עטקעס
 עטקעס רעד ןבענעג ןבָאה רענגעג יד ;םזישנעדנעפעדניא ןטסקע ןנילָאמַא
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 טינ ןענָאק רעקעוק יד .!'ירערעטיצ , ה"ד ,רע קעווק שינעמענוצ ַא
 ַא ןעמוקַײב ןעגָאק לָאז חוכ רעטסנינייװסױא ןַא סעפע זַא ,ןַײז גיׂשַמ
 המָחלמ ןוֿפ רענגעג ַא זיא רעקעווק רעד ,ןשטנעמ ןגיגנעהפָאמוא-גיטסַייג
 טהעז העוֿבש רעדעי ןיא ,רעטילימ ןיא ןעניד טינ ןֿפוא-םושב טייג רע ןוא
 ;גָאװצ ןטּושָפ ַא רָאנ רע טנעקרענָא רעבירעד ןוא ,טקַאידלַאװג ַא רע
 ,טוה םעד ּפָארַא טינ טמענ ןוא טינ ךיז רע טנײברַאֿפ ףיִקַּת םוש ןייק רַאֿפ

 םייב ךיז ןעלקָאש רעייז רַאֿפ ןבעגעג יז ןעמ טָאה ןעמָאנוצ םעד זַא ,םירמוא שי }
 רעד ןוֿפ רעדנירג רעד סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ ןעמָאנ רעד זַא ,ןגָאז ערעדנַא ;ןוט-הליֿפת

 ןיוװ .מ} .'!!טרָאװ סטָאג רַאֿפ טרעטיצ,, :טכירענ ןרַאֿפ עדער ןייז ןיא טגָאזעג טָאה עטקעס



 ,לייט רעטייווצ

 רעטלַא רעד ןופ טרעדנוהרָאי רעטצעל רעד

 :עּפַאריײא ןיא גנונעדרָא

 ,דנַאלגנע ןיא עיצולָאװער עטייווצ יד ןוא עיצַארװַאטסער יד .1

 יד םַגֹה .עיטַארקַאטסירַא רעד ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ יד .6 8
 טכַאמ עכילגיניק יד טָאה ךָאד ,טצַאלּפעג טָאה עיצולָאװער עשינַאטירופ '
 יד .הלודג רעגידרעירֿפ ריא וצ ךיז ןרעקמוא טנָאקעג טינ דנַאלגנע ןיא

 לייו ,סנגייא עשיניורק ןייק רעמ טַאהעג טינ טציא ןיוש ןבָאה ןטרַאוװטס
 רעד :ןרָאװעג טֿפױקרַאֿפסױא סָאד זיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא
 עגירָאי עסיוועג ַא גיניק םעד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה טנעמַאלרַאפ
 טכַארבעגּפָארַא ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא ןוא רענַאקילגנַא יד ,עמוס
 .ןגעמרַאֿפ םענעגייא רעייז טיהעג קרַאטש ןבָאה ,ניניק םעד קירוצ

 ןטשרע ןַײז  ןזָאלעגרעדנַאנוֿפ טינ טָאה (1688---1660) ז ןלרַאשמ
 ךיוא זיא סָאד ;רָאי 18 עצנַאג ןוֿפ ְךשָמ ןיא טנעמַאלרַאּפ ןשירעלַאװַאק
 םוצ ְךּופֲהֹל ,רערענָאיצקַאער .ַא רָאנ ,טנעמַאלרַאּפ רעגנַאל ןימ ַא ןעוועג
 עטסֿכעה עגנע יד ןוֿפ סעיגעליווירפ יד טגיטסעֿפרַאֿפ טָאה רע .ןטשרע
 - -רעה יד ,ןלוטיט עלַאדָאעֿפ טימ ןדרָאל יד ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןזַײרק
 - טעגאדעג ץלַא יװ רעמ ןבָאה ןטענָארַאב ןוא ןויקרַאמ ,ןטנָאקיװ ,ןגָאצ
 ןבָאה ;ןרעװ ןסירעצ טינ ןלָאז סעקטנָאיַאמ עסיורג ערעייז זַא ,םעד ןגעוו
 יד ;הרוכ ב יד רָאנ טליג סע זַא ,ךיז ןשיווצ טלעטשעגנַייא רעבירעד ייז
 ןוֿפ בייהנָא םוצ דלַאב .ןוז ןרעטלע םוצ רעבירַא טיינ השורי עצנַאג
 זיא סָאװ ,םרָאֿפערילַאװ יד ןעוועג לטֿבמ ןעמ טָאה גנורינער סעזלרַאשט
 ַײב ןעמונענוצ טָאה ןעמ ןוא ,ןטַײצ סלעװמָארק ןיא ןרָאװענ טריֿפעגּכרוד

 ןעמ ,טרעקרַאֿפ ;ןטַאטוּפעד ןקיש וצ טֿכער סָאד טעטש עלעירטסודניא יִד



 רעד ןיא .ייךעלטעטש עטלױֿפרַאֿפ , יד טֿכער סָאד טרעקעגמוא טָאה -
 יד ןבענעגקעװַא .ןטַאדנַאמ יד טָאה ןעמ זַא ,טַײטַאב סָאד טָאה ןתמא
 ןקישנַײרַא טושפ ןגעלֿפ יז ;םיֿבשי ןוא ךעלטעטש יד ןוֿפ רעציזַאב
 יד ןענַײז ךיוא .םיֿברוקמ ערעייז ןוֿפ זיא סע ןעמעו טנעמַאלרַאפ ןיא
 ,תועובש יד ךרוד ןרָאװעג טצינערגַאב רעגריב יד ןוֿפ טכער עשיטילָאפ
 ינימ עלַא ףױא עטמַאַאב רַאֿפ טמיטשַאב טָאה טנעמַאלרַאפ רעד סָאװ
 רעד ןוֿפ רעדילנטימ רַאֿפ ןוא סעלעטש עש הכולמ ןוא עֿכילטֿפַאשלעזעג
 יא טדנעוועג ןעוועג זיא תועובש יד ןוֿפ טסקעט רעד .,אֿפוג עטַאלַאּפ
 ,(ןקילױטַאק יד ןרָאװעג טגיטַייזַאב ןענַײז םעד ךרוד) םזיּפַאּפ םעד ןגעק
 ,עיטסיַרַאֿכייא רעד ןגעוו ןקירדסיוא עכלעזַא ןעמונעגנַײרַא ןענַייז סע יא
 ןענַיײז סָאװ יד ה"ד) סרעטנעסיד יד ןוֿפ ןסיוועג םעד ןנעק ןעייג סָאװ
 .(ןריק רעשינַאקילגנַא רעד טימ גימיטשנַײא טינ

 -רַאפ רעשיטַארקָאטסירַא רעד .קיטילָאפ עשימָאנָאקע יד .87 8
 האובת עטריֿפעגנַירַא ףיוא סָכָמ עֿבױה רעעז טמיטשַאב טָאה טנעמַאל
 רע .טָאה גיטַײצכַײלנ ;ריֿפנַײרַא םעד ךילגיממוא טכַאמעג טימרעד ןוא
 -ַאב ןדרָאל יד ןבָאה םעד ךרוד ןוא ,האוֿבת ןריֿפוצסױרַא ַײרֿפ טביולרע
 ,אֿפוג דנַאל ןיא ףױקרַאֿפ םִייב זַײרּפ םעד ןבױהוצֿפױא טַײקֿכילנימ ַא ןעמוק
 ןוֿפ רעציזַאב-ףיש ןוא םירחוס יד טציטשענ עיטַארקָאטסירַא יד טָאה ךיוא
 סָאװ ,רָאי ןט-1651 ןוֿפ ַײרעֿפיש ןגעוו טקַא רעד ,לָאטסירב ןוא .ןָאדנָאל
 -טע .11 זלרַאשט ךרוד זיא ,קילבופער רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 רעד ןוֿפ ןטנַאסרעמָאק ןוא ןדרָאל יד ,ןרָאװעג ט'רזַחעגרעביא לָאמ עכיל
 טנינײארַאֿפ ךיוא ןוא רעדנעלָאה יד ןוטכָאנ ןעמונעג ןבָאה יטיס רענָאדנָאל
 -מָאק עשידניא-טסָא יד ,סעינַאּפמָאק-טרָאפסנַארט ןוא -לדנַאה ןיא ךיז
 יד ןעמוקעגֿפױא זיא דנוצַא ;רעירֿפ ןוֿפ טריטסיזקע ןיוש טָאה עינַאפ
 -רָאפסקע --- ןעוועג זיא טעברַא-טּפיוה ריא סָאװ ,עינַאּפמָאק עשינַאקירֿפַא
 סעיצַאטנַאלּפ יד ףיוא יז ןֿפױקרַאֿפ ןוא עקירֿפַא ןוֿפ ןֿפַאלקש-רענענ ןריט
 - ,ךילטנייוועג ,ןבָאה ןעננומענרעטנוא עלַא יד .ןעלזניא עשיליטנַא יד ןוֿפ
 םָאװ ,רעדנעלָאה ןוא רעדנעלגנע ןשיווצ האנָׂש יד ןקרַאטשרַאֿפ טזומעג
 -נַײרַא טבערטשענ ןבָאה עדייב :סורג גונעג ןעוועג ךיוא ױזַא ןיוש זיא
 ןטנערוקנָאק יד ,טרָאפסנַארט ןֿכילטלעװלַא םנוֿפ עילָאּפָאנָאמ יד ןפַאֿבוצ
 -ירעמַא יד ןבעל טפיוהרעד ,ןע'מַי עטסטַייװ יד ןיא ןענעגעגַאב ךיז ןנעלֿפ
 ,עינָאלָאק ַא ערעייז טַאהעג ןבָאה רעדנעלָאה יד ואוו ,סענערב רענַאק
 ןיא  .עידניא-טסָא ןיא ןוא ,(קרָאיײוינ עגיטנַייה סָאד) םַאדרעטסמַאַײנ
 ענעסיברַאֿפ ןבױהעגנָא לָאמיײװצ טַײצ .11 זלרַאשט רַאֿפ ךיז ןבָאה עּפָאריײא
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 ןייק ןֿפַאשַאב טלָאװעג טינ טָאה טנעמַאלרַאּפ רעשילגנע רעד ;תומָחלמ
 ךָאנ םיא ןזיא המחלמ-רעגריב רעד ןוֿפ גנורַאֿפרע יד לַייװ ,יימרַא-השָּבּי =
 אֹקווַד רע טָאה טָאלֿפסגירק ןֿפױא רעבָא -- ןורָכז ןיא טוג וצ ןגעלעג -
 ,טגרַאקעג טינ ןעלטימ ןייק -}

 ןטרַאימס ענעמוקעגקירוצ יד .סירָאט יד ןוא ןניו יד .88 8
 ןעמונעג ןבָאה יז ןיא ,טַײקרַאטש רענילָאמַא רעייז ךָאנ טקנעבעג ןבָאה
 יב ,ףיוה ןֿכילטספיופ םִייב :תוחוכ עטסנינייווסיוא ַײב רַאּפשנָא ןַא ןכוז
 -װעי יד ייב ,עיֿכרַאנָאמ רעשיזױצנַארֿפ רעשיטסיטולָאסבַא-שילױטַאק רעד
 יד ..11 ןלרַאשט רַאֿפ רעטש ַא ןרָאװעג זיא טנעמַאלרַאפ רעד ,ןטיא
 עמוס עניײמעגלַא ןַא ןניליװַאב טימ טנגונַאב טינ ןיוש ךיז ןבָאה ןטַאטופעד
 ןעמענסיוא ןבױהעגנָא ןבָאה יז ;ןרעַייטש ןעמיטשַאב טימ ןוא תואצוה ןוֿפ
 רעד ןוא ,ןרעװ ןבעגעגסוא טלעג סָאד ףרַאד סָאוו ףיוא ,שורֿפב
 ,ןובשחו-יד ַא םיצעוי עֿכילגיניק יד ייב טרעדָאֿפעג טָאה טנעמַאלרַאּפ
 טָאה רע ,ףיוה ןשיזוצנַארֿפ םַייב ןסקַאװעגסױא ןעוועג זיא .11 זלרָאשט
 יד ףיוא ןקוק םיא לָאז ןעמ ,טַאהעג טנַײֿפ ןוא ןעננערבסיוא טַאהעג ביל

 ףױא טרינגיסַא טָאה עטַאלַאּפ יד סָאװ ,רעטלעג עסיורג יד ןוֿפ ,רעגניֿפ = }
 :עסַאק רעטַאווירפ סגיניק םעד ןיא קעװַא קלַח רעשפיח ַא זיא ,ןֿפישסגירק - .
 ןוא ,ליפש-ןטרָאק ףיױא ,ףיוח םִייב תודועס עניטֿכערּפ ףיוא ,ןגעיעג ףיוא - |

 םעגערב יד טסיװרַאֿפ טָאלֿפ רעשידנעלָאה רעד טָאה טַײצ רעבלעזרעד ןיא
 עשילגנע יד טנערבעג ,עזמעט רעד ןיא ךיז ןסירעגנַײרַא ,דנַאלגנע ןוֿפ
 יד טֿפױקרַאֿפ רע טָאה ;טלעג ןיא גנע ןעוועג רדסכ זיא זלרַאשט ,ןֿפיש
 ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ טַײצ םלעװמָארק ןיא זיא סָאװ ,קרעקניד ןזױצנַארֿפ
 ןעמייהעג ַא ןסָאלשעג וליֿפַא לרַאק טָאה רעטעפש .,טנעניטנָאק ןֿפױא
 םיא טעװ קיוודול זַא ,.410 קיוודול ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גיניק ןטימ ךַאמּפָא
 ןעוועג ֿבייַחתמ ךיז לרַאק טָאה קנַאד ַא רַאֿפ ןוא ;עיסנעפ עסיורג ַא ןלָאצ
 ענַײז ןיא ןקיוודול ןֿפלעה וצ ןוא הנומא רעשילױטַאק רעד וצ ןײגוצרעבירַא
 ,טנעניטנָאק ןֿפױא תומָחלמ

 -רַאפ רעשירעלַאװַאק רעַײרטעג רעד וליֿפַא טָאה רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ
 -נָא ךיז טָאה סע .קיטילָאּפ סגיניק םעד ןגעק ןַיז זיִעֵמ ןעמונעג טנעמַאל
 רעמייהעג רעד רעדייא ,רערעווש ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,הנָכס ַא טקורעג
 ןוא ,טַאהעג טינ רעדניק ןייק טָאה .11 זלרַאשט ,ןקיוודול טימ ךַאמּפָא
 ,רעדורב סגיניק םוצ ןיינרעבירַא טזומעג ןָארט רעד טָאה טױט ןַיײז ךָאנ
 ןַא ןעוועג רעבָא זיא סמעשוד ;קרָאי ןוֿפ גָאצרעה םעד ,(בקעי) סמעשוד
 קילױטַאק ַא ןוֿפ הֹלָׁשממ רעד רַאֿפ ,קילױטַאק רעמורֿפ ַא ןוא רענעֿפָא
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 יד ןַײז ריקֿפַמ -- ןסייהעג טלָאװ סָאד לַײװ ,טַאהעג ארומ ןעמ טָאה
 .תוחוכ עטסגינייװסיוא ןוֿפ הטילש יד ןזָאלוצ ,דנַאל ןוֿפ טַייקגידנעטשבלעז
 ןסילשוצסיוא טבערטשעג טָאה סָאװ ,ייטרַאפ ַא טעדליבעג ךיז טָאה סע
 רֿבוע ןסייהעג טלָאװ שרוי-ןָארט םעד ןֿפרַאװּפָא רָאנ ,ןָארט ןוֿפ ןסמעשזד
 רַאֿפ ןוא ,(85 ף) יױנעקטנַא ךיז ןלעטש טינ, ןגעו העוֿבש רעד ףיוא ןַײז
 עיצולָאװער יד טקנעדעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד טַאהעג ארומ ןבָאה םעד
 ןוֿפ רעגנעהנָא יד .גירק-רענריב םעִיינ ַא וצ ןזָאלרעד טלָאװעג טינ ןוא
 רעד ,ךריק רעגידנשרעה רעד ןוֿפ טַײקכילטסַײג יד ןוא םזינַאקילגנַא
 ,טַײװ ױזַא ןייג טלָאװענ טינ ךיוא ןבָאה לדַא ןשיֿפרָאד ןוֿפ לייט רעטסערג
 רעד זַא ,טלָאװענ ןבָאה סָאװ ,תוחָּפשמ עשיטַארקָאטסירַא ענעי ,טרעקרַאֿפ
 ךיז ןלעטש , רַאֿפ ןעוועג ןענַײז יז --- הֹעֵד יד ןבָאה לָאז טנעמַאלרַאּפ
 רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשי'רחוס יד ןעגנַאנעג זיא ייז טימ .,יןנעקטנַא
 -ָאפָא רעד ןוֿפ שארב ,סרעטנעסיד עלַא ,ךילטנייוועג ,ןוא יטיס רענָאדנָאל
 ,ןרָאטסינימ ענעזעוועג .11 ולרַאשט ןוֿפ רענייא ןענַאטשעג זיא עיציז

 ןיא רעלוּפָאפ ןעוועג זיִא סָאװ ,טַארקָאטסירַא רעֿכַײר .ַא ,ירעבסטֿפעש -
 ,ןָאדנָאל

 רעצרוק ַא ןוֿפ ְךשָמ ןיא .11 ולרַאשט טָאה דנַאנַאכָאנ לָאמ ַײרד
 ןענַײז ףמַאקלַאװ ןוֿפ גנַאג םניא ,טנעמַאלרַאּפ םעד ןֿפורעגֿפױנוצ טַייצ
 ןענַײז בײהנָא ןיא ,רָאי ןט-1641 ןיא יו ,ןשינעמענוצ ייווצ ןעמוקענֿפױא
 ךָאנרעד רָאנ ;"םינלזג , ןוא ירערעװשרַאֿפ , :רעטרעוולדיז ןעוועג סָאד
 םתס ןבילבעג ןענַייז ןוא טֵׁשֹפ ןטשרע םעד ןרױלרַאֿפ ןצנַאגניא יז ןבָאה
 ,רָאי 900 יו רעמ ןוֿפ ךשמ ןיא טיהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמענ-ייטרַאפ
 -נָא עַײרטעג סגיניק םעד רַאֿפ --ס"ר ָא ט :נעט ערעזנוא זיב יו טעמכ
 | ,רעגינעּפשרעדיוו יד רַאֿפ -- ןגיוו ןוא ,רעגנעה

 ןעוועג ןניװ יד ןענַײז בײהנָא ןיא ,ףמואירט סעזלרַאשט .89 8
 ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא זיא רָאי ןט-1679 ןוֿפ טנעמַאלרַאפ ןיא ,רעקרַאטש
 / עמרוט ןיא ןטלַאה ןגעק ןוא ןטסערַא עניליווטומ יד ןגעק טסעטָארפ ַא
 עבילנעורעפ יד ןגידײטרַאֿפ וצ ףיוא .עיציזָאפָא רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד
 -םופרָאק-סַאעבַאה,, רעד ןרָאװעג ןבעגענסױרַא זיא רעגריב יד ןוֿפ טכער
 יסופרָאק סַאעבַאה,,) עטכישעג רעשילגנע רעד ןיא טמירַאב זיא סָאװ ,טקַא
 טמַאטש קורדסיוא רעד ;'יירעפרעק םעד ןבָאה טסלָאז וד , :שטַיט רעד זיא
 םעד םיא וצ ןלעטשוצ ןנעוו לעֿפַאב םרעטכיר םעד ןוֿפ חסונ ןטלַא םנוֿפ
 ןטיול רָאנ ןצימע ןריטסערַא ןעמ רָאט ץעועג םעד טול ,(ןטריטסערַא
 - רעדָא רעטריטסערַא רעד ןָאק טיִנַא :רעטכיר ַא ןוֿפ לעֿפַאב ןכילטֿפירש
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 -וצ תעל-תעמ ַא ןוֿפ ךׁשֶמ ןיא םיא לָאז ןעמ זַא ,ןרעדָאֿפ ענעגייא ענַײז
 -נײרַא ןבָאה ןניוו יד .,הסיֿפת ןוֿפ ןזָאלסױרַא רעדָא רעטֿפיר םוצ ןלעטש
 רעדעי טימ ;ןָארט ןֿפױא ןסמעשוד ןזָאלרעד-טינ ןגעוו טקעיָארּפ ַא ןגָארטעג
 -גייא רעייז ןוא לָאצ רעייז ןסקַאװעג זיא טנעמַאלרַאפ ןוֿפ ףורֿפױנוצ םעַינ
 טנעמַאלרַאפ םעד ןבילקענֿפױא גיניק רעד טָאה ךילדנע  ,טַײקטרַאּפשעג
 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דרָאֿפסקָא טָאטש רעד ןיא רָאנ ,ןָאדנָאל ןיא טינ
 ַא טימ טלגנירענמורַא ךיז רע טָאה ךיוא ;םזיטַאװרעסנָאק ריא טימ םָׁש
 גידנעייג ,רעוועג ןעמונעגטימ ךיוא ןבָאה רעדיו ןגיוו יד :הרימש רעַײײרטעג
 ,(רָאי ןט-1681 ןיא) טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנוציז רעד ףיוא

 -ַאב טָאה סָאד ,דנַאל ןיא גירקרעגריב טימ טקעמשעג טָאה רעדיוו
 רעמ ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא םורָאװ :גיניק םעד תֿבוטל ךוסכס םעד ןסָאלש
 ,ןלַאקידַאר יד ןוֿפ ןוחָצנ ןרַאֿפ ןוא תומוחמ יד רַאֿפ טַאהעג ארומ ץלַא יװ =

 םעד ןוָאלוצנַײרַא קירוצ ןעוועג רעכַילג יז ַײב ןיוש זיא ,סָאד רעדייא
 טימ ,טסואוועג טינ טָאה ןעמ זַא ךָאנ טַרֿפב --- דנַאל ןיא םזיצילױטַאק
 -ַאב טָאה .11 זלרַאשט ,םורַא ךיז טגָארט גיניק רעד רענעלפ ערעסָאװ
 ,טומ ןַײז טקרַאטשעג טָאה סָאד ,ןסערדַאיליֿפעגטימ ןטַייז עלַא ןוֿפ ןעמוק =
 זיא ירעבסטֿפעש ,ןניו יד טימ ךיז ןענעֿכערּפָא ןעמונעג טָאה רע ןּוא = -
 ןענַײז יײטרַאפ ןַייז ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ערעדנַא ,דנַאלָאה ןייק ןֿפָאלטנַא = -

 ךס ַא רָאנ ;ןרָאװעג טייטעג עקַאט ןוא טױט םוצ ןרָאװעג טּפשִמרַאֿפ - 
 -עג טַײרֿפַאב ענעריואוושעג יד ןוֿפ טכירעג רענָאדנָאל ןכרוד ןענַײז ןניװ
 -םיוא טכער סָאד טָאטש רעד ייב ןעמונעגוצ ניניק רעד טָאה ןַאד .,ןרָאװ
 סָאװ ,עטמַאַאב עשיטָאטש ערעדנַא יד ןוא רָאיעמידרָאל םעד ןבַײלקוצ
 .יד ַײב .ענעריואוושעג יד ןוֿפ סרעטסייל יד ןלעטשֿפױנוצ סָאד ןגעלֿפ יז
 ,גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז יד ןעמונעגוצ ךיוא ןעמ טָאה טעטש ערעדנַא

 רָאי ריֿפ עטצעל יד .רָאי ןט-1688 ןוֿפ עיצולָאװער יד .90 8
 רע ןוא ,טנעמַאלרַאפ םוש ןהָא טריגערּפָא .11 זלרַאשט טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ
 .דז סמעשוד ,רעגלָאֿפֿכָאנ ןַײז .עיצקַאער רעמוקלוֿפ ַא ַײב ןברָאטשעג זיא
 -ַאלרַאפ םעד טנעה ענַייז ןיא ןטלַאהעג ןצנַאגניא טָאה .(1688---1085)
 -וצ טַאהעג טשרָאקֶא טָאה ןעמ עכלעװ ייב) טעטש יד תֹמחַמ ,טנעמ
 .טקישעג ןבָאה לדַא רעַײירטעג רעד ןוא (גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז יד ןעמונעג
 זיא סע ןַא ,ןסָאלשַאב טָאה .11 םמעשזד ;סירָאט סױאֿפרוד טעמכ ןיהַא
 גידנעיײנמורַא ,הנומָא עשילױטַאק יד קירוצ ןריֿפוצנַייא טַייצ יד ןעמוקעג
 -ױטַאק ןעמיטשַאב ןעמונעג רע טָאה ,העובש רעד ןגעוו ץעזעג םעד םורַא
 ןעמַאנסױא) סעיצ ָאסנע פסיד ךרוד סעלעטש ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןקיל
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 טכַארבעגנַײרַא רע טָאה טָאר ןעמייהעג ןטסֿכעה םעד ןיא ;(ץעזעג ןוֿפ
 ,ןבענעגסױרַא רע טָאה ךילדנע .רעטַאּפ ןשיטיאוזעי ַא ,ֿברוקמ ַא םענַייז
 ןוֿפ עיצַארַא לקע ד יד ,טנעמַאלרַאפ םעד גידנרירָאנגיא לָאמַא רעדיוו
 ןעגנוצינערגַאב עלַא טֿפַאשעגּפָא טָאה סָאװ ,טַײהַײרֿפ-םגסיוועג
 טינ ןבָאה סָאװ ,סרעטנעסיד ֿבור סָאד ,סרעטנעסיד ןוא ןקילױטַאק רַאֿפ
 םנוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,ןקילױטַאק יד טימ תוֿפתוש ןייק ןבָאה טלָאװעג
 -ַאלרַאפ ןֿכרוד ןרָאװעג טניטעטשַאב טינ זיא רע דלַאביװ ,דסֶח ןכילגיניק
 -עטש רענידנשרעה רעד רַאֿפ הנָכס ַא ןעוועג זיא עיצַארַאלקעד יד ,טנעמ
 עֿכילטסַײג יד ךיז ןבָאה רעבירעד ןוא ,ךריק רעשינַאקילגנַא רעד ןוֿפ גנול
 פוקסיביצרַא רעטשרע רעד ,סרעטסיולק יד ןיא יז ןענעייל וצ טנָאזענּפָא
 ,טסעטָארפ ַא גיניק םעד טגנַאלרעד ןבָאה ןפוקסיב סקעז ןוא דנַאלגנע ןוֿפ

 -ײלַאב , רעד רַאֿפ סעצָארפ ַא טריֿפרַאֿפ ןעמ טָאה ןפוקסיב יד ןגעק
 ןוא ;טַײרֿפַאב יז ןבָאה ענעריואוושעג יד רָאנ ,גנורעלקרעד יירעגידנגיד
 ןידיקַספ םעד ןעמונעגוצ טָאה ,ןָאדנָאל ןיא טפיוהרעד ,גנורעקלעֿפַאב יד
 טרירעגנָא ךילרעפמַישַאב טָאה קיטילָאפ םגיניק םעד ,גנורעטסַיינַאב טימ
 טַײל-לדַא יד ַײב זיא םוינַאקילגנַא רעד ,ןסערעטניא עוויטַאװרעסנָאק יד
 עֿבילטסַיײג יד ףיוא ;ןבעל רעגייטש ןצנַאג רעייז טימ טפינקרַאֿפ גנע ןעוועג
 ,ןדרָאל יד ןוֿפ ןיז ערעגניי יד ןעמיטשַאב ֿבור סָאד ןעמ טגעלֿפ סעלעטש
 ארומ רעמ טרעדנוצַא ןבָאה םיצירפ יד :ןטיבעג ךיז טָאה גנומיטש יד
 ןענָאק סָאװ ,תומוחמ יד רַאֿפ רעדייא ,םזיצילױטַאק םעד רַאֿפ טַאהעג
 סָאד טָאה רעבירעד .ניניק םעד ןצעזּפָארַא לָאז ןעמ בוא ,ןַײז טלָאמעג
 ןעמענוצוצ טמיטשעגנַײא ןוא ןסמעשזד ןעוועג ריִקֿפַמ סירָאט יד ןוֿפ ֿבור
 ןשידנעלָאה םעד ,םעדייא ןַא סגיניק םעד ,ןגיװ יד ןוֿפ טַאדידנַאק םעד
 ןעמוקעגנָא ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו רעטלַאהצַאלפ
 ןייק ןֿפָאלטנַא זיא ,ןזָאלרַאֿפ ןעמעלַא ןוֿפ ,,11 סמעשוד ,דנַאלגנע ןיא
 ,ךַײרקנַארֿפ

  ךזז (םלעהליוו) םַאיליאוא גיניק רעַײנ רעד .111 םַאיליאוא .91 8
 -רַאפ רעד .ךַאמּפָא רעדנוזַאב ַא ןוֿפ טנורג ןֿפױא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא
 ,(1688) טֿכער ןגעוו (ץעזעג) ליב ַא טגײלעגרָאֿפ םיא טָאה טנעמַאל
 יד ןוֿפ עיצַארַאלקע ד רעד ןיא טריקילבופ סָאד טָאה גיניק רעד ןוא
 -טפיוה יד ןרָאװעג טרעטײרברַאֿפ ןוא ט'רזַחעגרעביא ןענַיז ָאד ,טֿפער
 ןענַיז סע (1 .רָאי ןט-1698 ןוֿפ טכער ןגעוװ עיציטעפ רעד ןוֿפ םיִאָנת
 טרעװרַאֿפ זיא ךיוא ,סעיצַאסנעּפסיד זיא סע עֿכלעװ ןרָאװעג טרעװרַאֿפ
 דנַאלגנע ןיא ויא םעד ךרוד .ץעזעג ַא גילַײװטַייצ ןע'לסַּפ וצ ןרָאװעג
 יד ה"ד ,טֿכער ןוֿפ טֿפַאשרע ה יד ןרָאװעג טלעטשעגנַיא גיטליגדנע
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 ןֿכוד טעברַאעגסױא ןענַײז סָאװ ,ןצעזעג יד ןוֿפ טֿפַארק עטגנידַאבמוא
 וצ ןרָאװעג טביולרע זיא גיניק םעד (9 .גיניק ןטימ םכסֲהב טנעמַאלרַאּפ
 . -ַאלרַאּפ ןוֿפ םכסָה ןגילָאמרעדעי ַא טימ רָאנ ײמרַא עגידנעטש ַא ןטלַאה
 זיא םע (5 ,ךיוא ײמרַא רעד ןוֿפ םיירג יד ןעמיטשַאב ףרַאד סָאװ ,טנעמ
 "וצ רעד ןהָא ןרעַייטש זיא סע עֿכלעװ ןענָאמוצנַיא ןרָאװעג טרעװרַאֿפ
 טינ רעירֿפ טָאה טכַאמ עכילגיניק יד יװ ױזַא ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ גנומיטש
 רַאֿפ ןטַאטופעד יד ןוֿפ טַײקֿכילרירַאבמוא רעד ףיוא ןעוועג רֿבוע לָאמניײא
 -ײרֿפ עמוקלוֿפ (4 ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ,סעדער עלענָאיציזָאּפָא עֿפרַאש
 טנעקרענָא זיא ךילדנע .סעיציטעפ ןוֿפ טַײהַײרֿפ (9 ןוא טרָאװ ןוֿפ טַײה
 ה"ד ,סרעטנעסיד רַאֿפ טַײהַיײרֿפ-סנבױלג (טקַא רעדנוזַאב ַא ךרוד) ןרָאװעג
 ןבַילקוצסױא ןוא טסנידסטָאג רעייז טרעטשענמוא ןריֿפ וצ טֿכער רעייז
 .עטסטלע ןוא עֿכילטסַײג ערעייז

 ןמ-1688 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה רעדנעלננע יד
 ןייא ןייק ריא ןיא זיא סע ,ץתמא רעד ןיא ;'יעיצולָאװער עגימור יד, ראי =

 ,טֿכער עטלַא יד טניטסעֿפרַאֿפ טָאה יז ,ןרָאװעג ןסָאנרַאֿפ טינ טולב ןּפָארט
 -ניא ךס ַא ןעװעג ןיא עיצולָאװער עכילדירֿפ עטייווצ עגיזָאד יד רָאנ

 ןענַײז סע ןעוו ,ןרָאי רע-40 יד ןוֿפ עיצולָאװער עסיורג יד יװ ,רעגיטַײז -
 טַיהַײרֿפסנסיװעג רעמוקלוֿפ ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא =

 טָאה רָאי ןט-1688 ןוֿפ שינערעקרעביא רעד ןיא ,עיטַארקָאמעד ןוֿפ ןוא
 -געסיד יד ןוא ןקילױטַאק יד ;םזינַאקילגנַא רעד ןוא לדַא רעד ןעוועג חַצנמ !

 ןוֿפ ,םעלעטש עכילטֿפַאשלעועג יד ןוֿפ ןסָאלשעגסױא ןבילבעג ןענַייז םרעט
 רעד ןוֿפ גנוטַיידַאב-טּפױה יד ,עיצַארטסינימדַא רעד ןוֿפ ,טנעמַאלרַאּפ
 יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רָאי ןט-1688 ןוֿפ שינערעקרעביא
 -ָאטסירַא יד ,טנעמַאלרַאפ םוצ גיניק םנוֿפ רעבירַא זיא טכַאמ עטשרעבייא
 -װַאטסער ןוֿפ טַײצ רעד ןיא הֹלָׁשמִמ יד ןעמוקַאב רעירֿפ טָאה עיטַארק
 יז טָאה טציא ;עיֿכרַאנָאמ רעד ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא גידנֿפמעק ,עיצַאר
 םעד ןסילש םִייב ,אֿפוג טכַאמ עבילגיניק יד ךיז רעטנוא טנדרָאעגרעטנוא
 עַײנ ךיז רַאֿפ ןעגנודַאבסױא םיצירפ יד ןבָאה גיניק םעַינ ןטימ ךַאמּפָא
 -דרע ןֿפױא רעַייטש ַא ןריֿפנַיא טגײלעגרָאֿפ טָאה .111 םלעהליװ ,תוֿבוט
 רע טָאה רַאֿפרעד רָאנ ,טמיטשעגנַײא טָאה טנעמַאלרַאפ רעד ,ץיזַאב

 ,םעד ןנעו ה"ד ,עימע רפ רעד ןגעװ .ץעועג ןטימ םיצירפ יד טלָאצַאב !

 תעב ,דנַאלגנע ןוֿפ .האובת ןריֿפסױרַא רַאֿפ טלָאצרעד גנוריגער יד זַא
 יד ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ, :ןֿפָא טגָאועג טַאטופעד ַא רענייא טָאה ןטַאבעד יד
 זנוא טעװ סע סָאװ סָאד ןעמענסױורַא טנעצָארּפ טימ רימ ןלעװ האובת
 ,יירעַיטש רעד ןטסָאק
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 ױזַא ה"י ןט-17- ןיא טינ ךיז טָאה ץעגרע ןיא .עיצולָאװער רעד ןוֿפ
 ,דנַאלגנע ןיא יװ ,קיטסיצילבופ יד טלקיװטנַא

 ןרעדעי טיונעג ןבָאה ןרָאי רע-80 ןוא רע-40 יד ןוֿפ ןשינעהעשעג יד
 ,ןגַארֿפ עֿכילטֿפַאשלעזעג עטסברַאה ןוא עטסערג יד ןגעוו ךיז ןרעלקרַאֿפ וצ
 -ער רעד ןוֿפ רעלעטשטֿפירש עשיטילָאפ יד ןטָארטעגסױרַא ןענַײז בײהנָא ןיא
 ןוֿפ ןפיצנירפ יד טגידיײטרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןרָאבליל ,ןיעוװ ,ןָאטלימ :עיצולָאװ
 רע-80 יד ןוֿפ ,רעטעפש .,טַײהַײרֿפ רעֿכילנעזרעּפ ןוֿפ ןוא טֿפַאשרעהסקלָאֿפ
 -מוא רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ,ןרענָאיצקַאער יד ןייג וצ ןעמוקעג ןענַייז ,ןרָאי
 ןענַאטרעטנוא יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,טכַאמ רעֿכילניניק רעטצינערגַאב
 ,עכלעזַא ךָאנ ןעוועג .גנונעדרָא-הֿכולמ רעד ןגלָאֿפ תונעַט םוש ןהָא ןֿפרַאד
 = 0 יי . א ר .,+"יי-ייו זו ןַא ,לביב רעד ןוֿפ תויאַר טימ ןזיװעגֿפױא רעגייטש ןגילָאמַא ןֿפױא ןבָאה סָאװ

 - רעדָא עניביולגמוא יד רעבָא .גנוטֿכירנַײא עֿכ יל טע ג ַא זיא םוטניניק סָאד
 -טלעוו -- תויאֵר ערעדנַא טכוזענ ןבָאה ןשטנעמ עגיטליגכַײלגיזעיגילער
 - 1888) ןסבָאה ןוֿפ קרעװ יד ןבירשעגנָא ןענַײז ןגעווטרעייז ןוֿפ ,עֿפיל
 - ןוא ןרעלַאװַאק יד ןוֿפ ײטרַאפ רעד וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,(1679 יב
 יד ןָא טמעג (1100068) ס בָא ה ,רנַאלגנע ןזָאלרַאֿפ רָאי ןט-1641 ןיא
 -ָאד יד) קלָאֿפ םעד ןוא רעשרעה םעד ןשיווצ ךָא מפ ָא ןַא ןגעוו ערעל
 . -בופער ןוא רענַאטירופ יד ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא זיא עירָאעט עניז
 . ,רעגייטש ןרעדנוזַאב ןַײז ףיא סיוא סָאד טשטַײט רע רָאנ ;(רענַאקיל
 יד ןשיװצ גירק רדסכ ןעוועג יא ,רע טגָאז ,ןטַײצ יד ןוֿפ בײהנָא ןיא
 ידֿכב .,יױןעמעלַא ןנעק ןעמעלַא ןוֿפ המָחלמ ַא,, ןעוועג זיא סע ;ןשטנעמ
 - .רתַומ טמיטשעגנַײא ןשטנעמ יד ןבָאה ,דנַאטשוצ םעד ןוֿפ ןרעוװ וצ רוטָּפ

 -רעביא יז ןבָאה ךַאמּפָא רעדנוזַאב ַא טול ;טַײהַײרֿפ רעייז ףיוא ןַײז וצ
 - רעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,רעשרעה ןטצינערגַאבמוא ןַא וצ הֹלָׁשמִמ יד ןבעגעג
 -םנביולג ןיא וליֿפַא ,ךַאז ןייק ןיא .,גנונעדרָא יד ןטלַאהוצֿפױא ןעמונעג
 .טַײהַײרֿפ ןייק טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ עגיצנייא יד ןעמ רָאט ,ןכַאז
 רעד רעטנוא ןצנַאגניא ןעניֿפעג ךיוא ךיז ףרַאד אֿפוג ךריק יד ;ןבעג טינ
 ,טכַאמ-הֿכולמ רעד ןוֿפ הטילש

 : .ךַאמּפָא םעד ןגעװו ערעל יד טשטַייטעגסױא ןבָאה רעדיוו ןגיוו יד
 / ױשנָא ערעייז ןענייז ןטסעביםַא ,ײז רַאֿפ טניױלעג טָאה סע יװ ױזַא
 1639) קָאל .יןרינער ןגעװ,, קרעװ ס'קָאל ןיא ןבענעגרעביא ןעגנוא
 -ַאב ןַײז יו םעדּכָאנ ;רָאטקָאד סירעבסטֿפעש ןעוועג זיא (1704 זיב
 ,דנַאלָאה ןייק ןרָאֿפקעװַא טזומעג ךיוא רע טָאה ,ןֿפָאלטנַא זיא רעציש
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 עיצולָאװער רעד ךָאנ טשרע םיהַא ןרעקמוא טנָאקענ ךיז טָאה רע ןוא
 ,רָאי ןט-8 ןוֿפ

 ןשטנעמ יד ןבָאה דנַאטשוצ-רוא רעייז ןיא זַא ,ןסבָאה טימ םיִכסַמ זיא קָאל
 יב זיא םע ןַא ,טינ לֵלֹכ טסייה סָאד רָאנ ;הֿכולמ ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ
 ןגעלֿפ םיֿכוסכס עסיוועג ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ידֿכב ,הֹמָחֹלמ ןעגנַאנעג רדמּכ יז
 יד ןבָאה קעווצ םעד וצ טָא ,םיטֿפוש וצ ,םיררוב וצ ןעמוקנָא ןזומ יז |

 -טֿפַאשלעועג רעד רעבָא .,דנַאברַאֿפ-הכולמ ַא ןֿפַאשַאב ןשטנעמ
 ןעמונענוצ טינ טָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ייברעד זיא סָאװ ,ךַאמּפָא רעֿכיל
  ןגעװו ךיז ןשיווצ ןעמוקענֿכרוד רָאנ ןענַיז יז ; םידיחי יד יב םַײהַײרֿפ יד

 ןבעגסױרַא הֿכולמ יד נעמ רעבירעד ,םננייא רעייז םענייאניא ןטיהּפָא
 יז ,רעדילנטימ עריא עלַא ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןֹוא ןֿפָארטש ןנײלֿפױרַא ,ןצעזעג -
 -הכולמ יד רָאנ ;אנוש ןנעק גנונידיטרַאֿפ רעד ןיא ןעמענלײטנַײא ןלָאז -

 ןגעמרַאֿפ ןוא ןבעל םעד ףיוא טצינערגַאבמוא ןֿפַאש וצ טינ טָאה טּכַאמ -
 גיטיינ זיא םָאד רעדייא ,רעמ ייז ייב ןרעדָאֿפ טינ רָאט יז ,רעגריב יד ןוֿפ -
 -צעועג יד ןבעגוצרעביא ךילרעֿפעג זיא םע ,ללכ ןוֿפ הֿבוט רעד רַאֿפ -
 בוא ,זיא ךַאז עטסעב יד ;ןשטנעמ ןגיצנייא-ןוא-ןייא טכַאמ עשירעבעג -

 דנַאטשַאב ריא טַײב סָאװ ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעוו ןצעזעג יד -
: 

 יד ןגעמ ,גנונעדרָאמוא ןַא ןָא ךיז טבייה םע ןוא ץעועג ןֿפױא רֿבוע 3

 רעֿבַײלג זיא ןצעזעג יד ןריֿפסוא סָאד ,טרעקרַאֿפ ,(טנעמַאלרַאּפ םנוֿפ ה"ד)
 זיא רע בוא רָאנ ;(ניניק םעד ה"ד) ןָאורעפ רעטסֿכעה ןייא ןבענוצרעּביא

 ןוֿפ טֿכער יד ןגעװ ליב רעד יֹװ טקנופ .ןגעקטנַא ןלעטש ךיז רעגריב =
 -עדרָא רעלעגָאיצוטיטסנָא ק רעד ןוֿפ דוסי רעד זיא רָאי ןט8
 -נָאק רעד ןוֿפ בייהנָא רעד קרעװ סקָאל זיא ױזַא ,דנַאלגנע ןיא גנונ
 - ןטשרע ןֿפױא סױרַא טקור ערעל עגיזָאד יד .ערעל רעלענָאיצוטיטס
 ןוא ץעזעג ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ,טַײקֿבילנעזרעּפ רעד ןוֿפ טַײהַײרֿפ יד ץַאלפ
 לטימ ןטסעב םעד .ץעועג םעד ןטעברַאסױא ןיא קלָאֿפ ןוֿפ לײטנַייא םעד
 עלענָאיצוטיטסנָאק יד ןַײא טהעז ןעגנורעדָאֿפ עניזָאד יד ןענערָאװַאב וצ
 רעשרעה םעד ןשיװצ טכַאמ רעד ןוֿפ גנולייטעצ רעד ןיא ערעל
 .  ,גנוטערטרַאֿפסקלָאֿפ רעד ןוא

 -ריוו רעד רעטנוא קיטילָאּפ עטסגינייװסיוא סדנַאלגנע .93 8
 ןבָאה ןטרַאװטס ייווצ עטצעל יד .ןסערעטניא-םלדנַאה יד ןוֿפ גנוק
 ,,111 םלעהליוו .,ךַײרקנַארֿפ יב טפיוהרעד ,דנַאלסױא ןיא עציטש טכוזעג
 ןט"72 ןוֿפ גידנבייהנָא ,אנושםַד ַא ךַײרקנַארֿפ ןעוועג זיא ,טרעקרַאֿפ
 -דול ןגעק דנַאלָאה ןגידיטרַאֿפ וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו ,רָאי
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 2 - ץפָארייא ןיא טנדרָאעגנַיא רדסכ עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו טָאה ,,414 קיװ
 - טלעטשעג ןילַא ךיז טָאה רע ;ךַײרקנַארֿפ ןגעק ןדנַאברַאֿפ 'עטנֿפָאװַאב
 ,עינַאּפש ןנעק ףמַאק ןיא סעדייז ענַײז יוװ ױזַא ,ןעײמרַא יד ןוֿפ שארב
 ןגױצעגנַײרַא םלעהליװ טָאה המָחלמ רעלַאטנעניטנָאק רעגיזָאד רעד ןיא
 ןוֿפ הֿפוקת עצנַאג ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןוֿפרעד ,ךיוא רעדנעלגנע יד
 ,(1818--1689) ךַירקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ עטנֿפָאװַאב
 זיא ףמַאק םעד ןוֿפ קנַאדעג רעד ,המחלמ עגירָאיטרעדנוה עַײנ ןימ ַא
 ןוֿפ גידנבייהנָא ,עינַאּפש טימ ץנערוקנָאק רעד ןיא יוװ ,רעגיבלעזרעד ןעוועג
 -סױרַא :טרעדנוהרָאי ןט-17 ןטימ ןיא דנַאלָאה טימ ןוא ,ןטַיצ סטעבַאזילע
 רָאנ יװ ,םי ןֿפױא הֹלָׁשִממ יד ןּפַאֿכרַאֿפ ןוא טנערוקנָאק םעד ןפוטש
 -נַײרַא טרעװרַאֿפ ַײנ-סָאדךוֿפ רע טָאה ,ןָארט ןֿפױא ףױרַא זיא םלעהליוו
 בייהנָא ןיא ךיז טָאה טַײרטש-סלדנַאה רעד ,הרוחס עשיזױצנַארֿפ ןריֿפוצ
 טָאה דלַאב רָאנ ,רעדנעל עדִיײב ןשיװצ סָאװ ,ןרעסַאװ יד ףיוא טריֿפעג
 | ךיז ןבָאה טרָאד לַײװ ,עקירעמַא ןייק ןנָארטעגרעבירַא טקילֿפנָאק רעד ךיז
 / ןוא ןזױצנַארֿפ ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא עלעיצרעמָאק יד ןסױטשעגנעמַאזוצ
 * ,רעדנעלגנע

 / פָארַא טָאה ןעמלעהליו םַגה זַא ,ןעמוקענסיוא זיא ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 טכַאמעג ריא טָאה רע םגה ןוא עיטַארקָאטסירַא עשיצירפ יד טכַארבעג
 יד קיטילָאּפ ןַײז ןוֿפ ַײרק ןיא ןנױצעגנַירַא רע טָאה ךָאד ,תוחָנה עסיורג
 רעטסומ ןטיול ,ןעמוקעגֿפױא זיא טַײצ ןַײז ןיא ,טלעװ-סלדנַאה עשילגנע
 ,טלעג ןטַײב וצ ףיוא גנוטֿכירנַײא עסיורג ַא ,קנַאב רעמַאדרעטסמַא ןוֿפ
 רעד -- תואוולה ןבעגוצסױרַא ןוא ןגָאלנַײא ןעמענוצנָא ,ןעלסקעוו ןֿפױק וצ
 םעַײנ ןטימ ןסָאלשעג טָאה גנוריגער יד ,(1694) קנַאב רענָאדנָאל
 . זַאג טָאה טנעמַאלרַאפ רעד ןוא ,עמוס רעסיורג ַא ףיוא האוולה ַא קנַאב
 / ַאלרַאפ רעד ,רעלונער ןרעוװ טלָאצעג ןלעװ ןטנעצָארּפ יד זַא ,טריטנַאר
 / טסעֿפ ןענַאטשעג ויא ןוא טכַאמ עטשרעבייא יד טנָאמרַאֿפ טָאה טנעמ
  טצעועגקעװַא ןוא ןבילקעגסיױא טָאה ןילַא רע סָאװ ,ןגיניק יד רַאֿפ
 ןצנַאגניא ןַײז טגעמעג רערָאּפש ןוא ןטסילַאטיּפַאק יד ןבָאה רעבירעד
 ,קנַאב ןֿכרוד גנורינער רעד ןעילטנא ןבָאה יז סָאװ ,םעמוס יד זַא ,רעֿכיז
 -ָארּפ 8 קנַאב םעד טלָאצעג טָאה גנורינער יד ,ןרעוו ןלַאֿפרַאֿפ טינ ןלעוו
 -םיוא יד ןבָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא ;עמוס רענעילטנַא רעד ןוֿפ רָאי ַא טנעצ
 ,לַאטיּפַאק םענעילענסיוא ןֿפױא הסנֹּכה עגירָאי ערעלונער ַא טַאהעג רעַײל
 ,בוח-הֿכולמ ןגידנעטש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא האוולה יד
 - סעינָאלָאק ןברעוורעד ךרוד ,קיטילָאפ רעטסגינייווסיוא רענעגנולעג ַא ךרוד
 ןוֿפ תוסָנכה יד טרעטערגרַאֿפ גנורינער יד טָאה ןטַײקֿכילגימ-סלדנַאה ןוא



 זיי יי טר לא = 52 ב : :
 יע 2 נאטא יי טי יי 5 ר

 נב ר יי בעיני לד ר רע טא א יט םב קא

 יי

 | א

 109 -  ,גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע

 טנָאקעג רעבירעד יז טָאה ;ךיז וצ יורטוצ םעד ןוא עסַאק-הכולמ רעד
 רענידנעטש ַא ןסקַאװעגסױא זיא סע ,ךיוא תואוולה יד ןרעסערגרַאֿפ
 -נָאל רעד ;(הֿכולמ רעד ןוֿפ הסָנֹּכה ןוא האָצוה) ט עש ז דו ב רעסיורג

 ןוא הכולמ רעד ןשיװצ רעלטימרַאֿפ רעד ןעוועג ייברעד זיא קנַאב רענָאד -
 ,טֿפַאשלעועג רעד

 .ךײרקנַארֿפ ןוֿפ גָאװרעבײא יד .2

 ךיז טָאה סָאװ ,לדנַאה-טלעוו רעד .םזיליטנַאקרעמ רעד .94 8
 ןיא שינערעקרעביא ןַא טכַאמעגנָא טָאה ,ה"י ןט-16 ףוס ןוֿפ ןביוהעגנָא
 טלָאמעי ןיב .עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל ענלצנייא יד ןוֿפ טֿפַאשטריװ רעד
 ןרַאֿפ טעברַאעג ,עילַאטיא-ןוֿפצ ,ןרעדנַאלֿפ ,ןדנגעג עכילטע רָאנ ןבָאה -

 ןֿפױא ךיז .ןֿפַאשוצנַייא ,ךילנימ טַײװ יװ ,ןהעועג טָאה רערעדעי ,קרַאמ
 ריֿפסױרַא ןוא ריֿפנַײרַא ןגעו ,טֿפרַאדעג טָאה רע סָאװ גנידצלַא טרָא
 סָאד ,טכַאמ עגיטרָא יד רָאנ ,גנוריגער יד טינ טעגַאדעג טָאה הרוחפ ןוֿפ
 -נַאעגרעביא ןצנַאגניא ךיז טָאה ךַאז יד ,ןעגנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש יד ֿבור
 יד ןשיווצ טייבסױא רעגידעבעל ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה םע ןעוו ,טשרעד
 ןצעזוצּפָא טַײקֿכילגימ ַא ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא סע ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא
 "יור ייס ,ןטַאקירבַאֿפ ייס קרעמ עטַייװ ףיוא ןוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 ןייק ןריֿפ ןעמונעג ןעמ טָאה האוֿבת עשיליופ ;לטימסנבעל ייס ,ןֿפָאמש
 יד .המודכו ,דנַאלננע ןייק ןעלגיפש ןוא ןציפש- רענַאיצענעװ ,עינַאּפש
 -הרוחס ַאזַא ןריֿפנָא רעמ טנָאקעג טינ ןיוש טָאה טכַאמ עגיטרָא עניילק
 ענעי ןוֿפ טכַאמ-הכולמ יד רָאנ ןוט וצ תלוכיב ןעוועג זיא סָאד .רעקרַאֿפ
 ,טַיצ רעַיינ רעד ןוֿפ ביײהנָא םוצ ןסקַאװעגסױא ןענַייז סָאװ ,תונידמ עסיורג
 -עג ןבָאה יז ;רעמענרעטנוא עסיורג ןרָאװעג ןײלַא ןענַײז ןעגנורינער יד
 ,תומחלמ ףיוא ה'ד ,רעקסיוא ןסיורג רעייז רַאֿפ ןלַאטיּפַאק ןבָאה טֿפרַאד
 -ַאב יד תוריכש ןלָאצ ףיוא ,ןעגנוטסעֿפ ןעיוב ףיוא ,רענלעז ןעגניד ףיוא
 רעמ ןעמענ וצ ןעגנורינער יד ןָא ןבייה רעבירעד ,װ .זא ,א עטמַא
 ,טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,םירחֹוס יד ןוא סרעלעירטסודניא יד ייב ןרעַײטש
 רָאנ ,דנַאל ןיא טלעג ןעגנערבנַײרַא ,רערעדנַא ןַא זיא סע רעוו יו רעמ
 םעד ןציטש ןטַייקכילגימ עלַא טימ ןעמונעג .ךיז ןעמ טָאה גיטַײצכַיילג
 יד עֿכלעװ ןוֿפ ,ןסַאלק יד ןכַאמ וצ ךַײר ידכ ,עיצקודָארּפ יד ןוא רחסֶמ
 ,ןצונ ַאזַא טַאהעג טָאה ןיורק

 -נָא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא דנַאלגנע ןוֿפ גנורינער יד
 רעד ןוֿפ .ןבעל ןֿכילטֿפַאשטריװ ןיא ךיז ןשימניירַא שיגרענע ןביוהעג
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 / יא סע ,(טכיוװעג ַא ןוֿפ ךיז ןגיוו סָאד) ייס נַאלֵַא ב,, םעד ןטלַאהוצֿפױא =

 ליצ רעייז סָאװ ר הרדָס ַא קעװַא טייג ןטַײצ סטעבַאזילע ןיגיניק
 --סױרַא טרעװרַאֿפ טָאה לעװמָארק ! ,לדנַאה ןלַאנָאיצַאנ םעד ןעלקיװטנַא
 . ןוֿפ לָאװ םֹכָמ ןהֶא ןריֿפוצנַײרַא טביולרע ןוא דנַאל ןוֿפ לָאװ עיור ןריֿפוצ
 / םעד ףױא םיחָקֹמ עגירעדינ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה םעד ךרוד ;דנַאלסױא
 . ףָאנ ,הֿבט ַא טַאהעג ןוֿפרעד ןבָאה ןטסירוטקַאֿפונַאמ יד ןוא ,טקודָארּפ
 5 יד ,רעריצודָארפ-טפיוה יד ןבָאה עיצולָאװער רעטייווצ רעד
 3 -עג יז ןבָאה טנעמַאלרַאפ ןֿכרוד ןוא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא הֹעָד ַא ןעמוקַאב
 .  גנורינער עֿכילניניק יד טָאה ךַײרקנַארֿפ ןיא ,לדנַאה ןוֿפ םינָינע יד טריֿפ
  .ןטַײצ ס'עילעשיר ןוא .17 ךירנעה ןוֿפ ןיוש לדנַאה ןרַאֿפ ןגרָאז ןביױהעגנָא
 / ץֿכילגיניק ןוא ןטנעמַאלרַאפ יד ןיא ןָא ןעמוק טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא
  ןגעװ ןטקעיָארּפ ךס ַא תוכולמ עשיאעּפָארײא ענעדישרַאֿפ יִד ןוֿפ ןטָאר
 / "רָאֿפ ןוא רענעלפ עלַא יד .עירטסודניא יד ןעלקיװטנַא וצ ױזַא יװ ,םעד
 . טמוקַאב דנַאל סָאד רעמ סָאװ :קנַאדעג ןייא ףיוא טיובעג ןענַײז ןגָאלש
 / דנַאל סָאד זיא רעֿכַײר ץלַא ,ןטקודָארּפ ענַייז ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ חווָר . ענייר
 טפיוהרעביא ןהעז ףרַאד טכַאמ"הכולמ יד  ,ןֿפױק . םע ןָאק רעמ ץלַא

 סָאד ןָאק ןַאד םורָאװ ,טלעג .ךס ַא ךיז טניֿפעג דנַאל ןיא ביוא ,,טוג
 רעד ;ןבָאה ףרַאד סע סָאװ ,ץלַא טימ ךיז ןגרָאזרַאֿפ ןוא הרוחס ןֿפױקנַײא
 . ןוא ןעגנוטעברַאסױא ענעגייא ןריֿפסױרַא רעמ סָאװ --- זיא געוו רעטסעב/
 . ײַאב ךָאנרעד טָאה הטיש עגיזָאד יד .עדמערֿפ ןריֿפנַירַא רעגיצניוו סָאװ
 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפטּפױה רעד .,םזיליטנַאקרעמ ןעמָאנ םעד ןעמוק
 ..א1+ קיוודול ,(00106:9) רעבלָאק ןעוועג זיא ה"י ןט-17 ןיא גנוטכיר
 ןטסָאּפ םעד ןעמונרַאֿפ טָאה סָאװ ,(1718---1638) רעטסינימ רעטשרע
 ,(רָאי ןט-1661 ןיא) טױט סינירַאזַאמ ךָאנ

 ה"י ןט-17 ןטימ ןוֿפ .קיטילָאּפ עשימָאנָאקע סרעבלָאק .95 8
 זיא עינַאפש ,עּפָאריײא ןיא הֿכולמ עטסקרַאטש יד ןעוועג ךַײרקנַארֿפ זיא
 "גיסַיירד רעד ךרוד טרעטשעצ ןעוועג זיא דנַאלשטַײיד ,ןרָאװעג טרַאדרַאֿפ
  ןרָאװעג נָאװרעבײא סֿכַײרקנַארֿפ זיא םעד בילוצ ןוא ,המחלמ רענירָאי
 "גַארֿפ יד ןבייה ןעמונעג ךיז טָאה טַײצ רעד ןיא טָא ,רעקרַאטש ךָאנ
 ןוא רעטרעלקענֿפױא רעד ןשיווצ ,םורָד ןיא טפיוהרעד ,עירטסודניא עשיזיוצ
 ןרָאװעג זיא רעבלָאק רָאנ יו ,גנורעקלעֿפַאב רעשיטָאנענוה רעניסַיײלֿפ
 / ןַא -- שטַײט רעד ןעוועג ךַײרקנַארֿפ ןיא זיא סָאד) רעלָארטנָאקילַארענעג
 . "ייװעניא ןוֿפ ןוא עירטסודניא ,לדנַאה ,ןצנַאניֿפ רַאֿפ רעטסינימ ַא ךרע
 / - ףיוא טפיוהרעד טַײקמַאזקרעמֿפױא ןַײז טדנעוועג רע טָאה ,(םינינע עטסנינ
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 עצנַאג ַא ןבענעגסױרַא טָאה רע ,עירטסודניא עגידנטעברַאַאב יד ןקרַאטש -
 -רעד .ץנערוקנָאק רעשידנעלסיוא רעד ןנעק יז ןציש וצ ידכ ,תֹונָקּת ייר
 ןיא ןזָאלעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ףירַא ט רעד גיטכיוו ןעוועג זיא טּפױה
 נַיירַא רַאֿפ ןסָכֵמ יד ןוֿפ המישר ַא .ןעוועג זיא סָאד ,רָאי ןטס7
 ןטסערג םעד זַא ,ךיוה ױזַא ןעוועג ןענַייז ןלָאצּפָא יד ;תורוחס עטריֿפעג
 -נַארֿפ יד ;ןריֿפוצנַײרַא טנױלעג טינ ןצנַאגניא ןיוש טָאה ןעלקיטרַא לייט
 -סיוא ערעייז רַאֿפ ןזַײרפ יד ןרעֿכעה טנָאקעג ןבָאה ןטנעצודָארּפ עשיזיוצ

 ,ץנערוקנָאק עשידנעלסיוא רַאֿפ גידנבָאה ארומ טינ ,ןעגנוטעּברַא -

 יעירטסודניא רעד ןעניד טזומעג גנידצלַא ךיוא טָאה אֿפוג דנַאל ןיא
 - ,ןטַײקֿכילנמ עלַא טימ רעמענרעטנוא עַיינ יד טציטשעג טָאה רעבלָאק
 םִייב םעינעליווירפ עלעיצעפס ןעמוקַאב ןבָאה ןעגנוטֿכירנַייא עסיורג יד
 ןגעלֿפ יז ,ןֿכעצ יד ןוֿפ לָארטנָאק םנוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב ןענַײז יז ,לדנַאה - -

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,טנַאקירבַאֿפ םעד .,ןסנַאװַא-טלעג ןעמוקַאב וליֿפַא
 - טגעלֿפ ,ײרוטקַאֿפונַאמ עֿכילגיניק ,, גנומענרעטנוא ןַײז ןֿפורוצנָא טכער סָאד
 טָאה רחוס ןייא ,לשָמל ,ךיוא רעטעברַא ןלעטשוצ לָאמטֿפֶא גנורינער יד
 ;ןקָאז עטקירטשעג ןטעברַאוצסױא טכער עֿבילסילשסיוא סָאד ןעמוקַאב

 עטסטלע עשיֿפרָאד ןוא עשיטָאטש עלַא ןעוועג ֿביַחמ רעבלָאק טָאה ַיּברעד 1
 -נעמַאװצ ןוא ןלַאקָאל עגירעהעג יד רחוס םעד ןבעג וצ זַײרק ןצנַאג ןוֿפ
 .ןָא רָאי 10 ןוֿפ רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ עזָאלסטעברַא ןיהַא ןבַײרטוצ

 רעבלָאק טָאה ,טרָאפסנַארט םעד ןכַאמ וצ רעלעוולעו ןוא רעננירג ידכב =!
 ,לַאנַאק- קָארעגנַאל ןסיורג םעד טריֿפעגֿכרוד ןוא ןעעסָאש עסיורג טיובענסיוא

 -ייקסיב ןוֿפ ןוא םי א ןוֿפ ןענײסַאב יד טנינײארַאֿפ טָאה סָאװ = -
 ,םוגסיוא ןשיא

 . טציטשעג רעבלָאק טָאה טפיוהרעד .סעירטסודניא עיינ .96 8
 ןעוועג ןענַײז ןוֿפרעד רעמענּפָא ,ןעלקיטרַא-םוסקול ןוֿפ ןרוטקַאֿפונַאמ יד |

 רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ענידנסקַאװ ץלַא ,עגידלַאװג יד ,ןסַאלק ערעֿכעה יד
 ןַײז ןיא .2:10  קיוודול ןוֿפ ףיוה רעסיורג רעד ןוא זירַאפ טָאטשטּפױה
 .-ונַאמ-סנדַייז עסיורג יד ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא ױזַא ,לַאסרעװ ץנעדיזער

 . ןעמונעגמורַא ןריגער סרעבלָאק ןוֿפ ףוס םוצ טָאה סָאװ ,ןָאיל ןיא רוטקַאֿפ
 -ונַאמ רעד ןיא ה"ד) זיוה-ןענעלעבָאג םניא ,ןלוטשבעוו 18000 עצנַאג
 טצעזענקעװַא רע טָאה (ןטעּפַאט ןוא רעכיפעט ענעטֿפָאהעג ןוֿפ רוטקַאֿפ
 םנוֿפ הנָהנה רעד רעטנוא סרעקָאט ןוא ןרילעֿבוי ,ןרָאטּפלוקפ ,רעלָאמ
 ןטעברַאסױא טֿפרַאדעג ןבָאה יז ;ןערבעל רעלטסניק ןטנכייצענסיוא
 -ַאפ יד ןרירָאקעד ןוא ןרילבעמ וצ ףוא ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ה"ד ,םנסוג2168-
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 -  רנַאלסױא ןוֿפ סרעטסַײמ ןסַאמ טכַארבעגּפָארַא רעבלָאק טָאה ךיוא ,ןצַאל
 ןעלניפש ןוֿפ גנוטעברַאסױא יד ךַײרקנַארֿפ ןיא ןצנַאלֿפוצנַײא ןהעזעג ןוא
 ןוֿפ ,ןשילגנע ןֿפױא -- ןקָאז ןוֿפ ,רעגייטש ןשינַאיצענעוװ ןֿפױא ןציפש ןוא
 ,רענייטש ןשטַײד ןֿפױא ןכַאז ענרעפוק ןוֿפ ןוא ןשידנעלָאה ןֿפױא --- ךוט

 ,עירטסודניא ןוֿפ ןגַײװצ עַײנ יד ןֿפוא ַאזַא ףיוא גידנציטש רעבָא
 עטסנעלק יד ןיא רדָסכ טשימעגנַירַא גיטַײצכַיילג גנורינער יד ךיז טָאה
 ןענַײז (תונקת) ףןסנַאנָאדרָא  עריא ,טעברַאיקירבַאֿפ רעד ןוֿפ םיטָרּפ
 -נַײא טסעֿפ ןעוועג ויא סע .,שיטָאּפסעד ןוא ךילניילק ןעוועג לָאמטֿפָא
 ףרַאד סע בָארג יװ ,ךוט קיטש סָאד ןַײז ףרַאד סע סיורג יו ,טלעטשעג
 .בעװעג סָאד ןבָאה ףרַאד סע ברַאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא םעדָאֿפ רעד ןַײז
 ;ברַאה רעעז ןֿפָארטשַאב ןעמ טגעלֿפ ןסנַאנָאדרָא יד ףיוא ןַײז רֿבוע רַאֿפ
 . ןעוועג זיא רעבלָאק .ףָארטשטױט טמוקעג וליֿפַא טָאה ןֿכַאז ערעדנַא רַאֿפ

 - - .יטילָאפ עשימָאנָאקע סכײרקנַארֿפ

 שיר

 : טינ םרעלעירטסודניא יד ךיז ןלעװ ייסעילוק , עֿכלעזַא ןהָא זַא ,רעֿכיז
 ןטיבעגנ ךיז טָאה עיצקודָארּפ רעד ןוֿפ ןגַײװצ ךס ַא ןיא ,ןייג ןענרעלסיוא
 טינ ןיוש ייז טָאה ןעמ ,רעטעברַא יד ןוֿפ ןבעל רענייטש רעצנַאנ רעד
 טימ טעברַאעג רעירֿפ ןבָאה יז ואוו ,ךעלביטש ערעייז ןיא ןזָאל טנָאקעג
 ,ןטַאטשרַאװ עסיורג ןיא ןב;לקעגרעבירַא ךיז ןבָאה ייז ;רעדניק ןוא ױרֿפ
 ַא טמיטשַאב טָאה רעבלָאק .םעמרַאזַאק ןוֿפ םינפ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ
 -עג טָאה רעטעברַא ַא ןעװ ,ךיוא רעטעברַא יד ףיוא החנשה עגנערטש
 טָאה ,םענַײז טקַארטנָאק םעד ןוֿפ ןטערטּפָא רָאה ַא ףיוא וליֿפַא טֿבורּפ
 ,טייקגנערטש רעטסערג רעד טימ ט'ֿפדורעג ַײצילָאּפ יד םיא

 -עג ןוא עלעװלָאװ טימ רעמענרעטנוא יד ןגרָאזַאב ןעמ טנעלֿפ ױזַא
 עגירעדינ יד זַא ,ןטלַאהעג לֵלֿכב טָאה גנורינער יד ,רעטעברַא עמַאזֿכרָאה
 ַא ךיז טנעלֿפ גיניק רעד ןעוו .ךרָפ-תדובע ןוט וצ ֿבױחמ ןענַייז ןסַאלק
 --  ויא רעגייטש רעד יװ ,(המָחלמ ַא ןיא ,לשמל) ץינערג םוצ ןוט זָאל
 רעטנזיוט ןבַײרטנעמַאזוצ ןסייה רעבלָאק טנעלֿפ ,עטיווס רעסיורג ַא טימ
 -סיוא ,געוו ןֿכילניניק םעַײנ ןֿפױא רעבירג יד ןכַײלגסױא ןלָאז יז ,םירעיופ
 -עג ןעמ טָאה רעמָאט .װ ,זא ,א ןטיולפ יד ןעמענּפָארַא ,ןקירב ןעיוב
 -ַאב ַא סױרַא זיא ,טָאלֿפ ןכילגיניק ןרַאֿפ טַײלסֿפיש ךס ַא ןבָאה טֿפרַאד
 -סגנַאװצ ּוצ רעֿכערברַאֿפ עלַא ןטּפשִמ'רַאֿפ ןלָאז ןטכירעג יד זַא ,לעֿפ
 -רַאֿפ טזומעג ןבָאה עטּפשִמ'רַאֿפ יד ןוא ,סערעלַאג יד ףיוא טעברַא
 "וצ ,ןֿפיש יד ףױא ןבעל ץנַאג רעייז לָאמטֿפָא ,ןרָאי עגנַאל ןעגנערב
 ,עטעקַאנ-בלַאה ;קנַאב-רעדור רעייז וצ ןטייק ענרעזַײא טימ טדימשעג
 קישטנַאק ןרעטנוא ורּפָא ןהָא טעװערָאהעג יז ןבָאה ,עטזייּפשעג-טכעלש
 ,רעהעוֿפױא יד ןוֿפ
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 וצ ףיוא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רעבלָאק .לדנַאה-םי רעד .97 8
 ףרַאד רנַאל ןוֿפ הסָנכה יד ןבייה וצ ןוא טַיײקוװיטקודָארּפ יד ןעלקיװטנַא =

 -עג ןבענעגסיוא ןענַײז סע ,לדנַאה-םי ןשיזױצנַארֿפ םעד ןקרַאטשרַאֿפ רע
 ,םנֿפַאה יד ןרעסעברַאֿפ וצ ןוא ןעיוב וצ ףיױא ןטלעג ערעַייהעגמוא ןרָאװ = }
 ,עשירניא-טסעוו ַא :סעינַאּפמָאק עסיורג עכילטע טעדנירגעג טָאה רעבלָאק = -

 יד יז ןבענעגרעביא ןוא --- עגידנוֿפצ ַא ,עגידחרזמ ַא ,עשידניא-טסָא ןַא
 ןעמונעגנַירַא ךיז טָאה גנורינער יד .ןענָאיַאר עסיורג ףױא םעילָאּפָאנָאמ
 ,עירניא-טסעוו ןיא ,עקירעמַא-ןוֿפצ ןיא רענעלפ-ריזינָאלָאק עסיורג ןעניז ןיא
 -נַארֿפ יד ןבָאה ןרעבלָאק רַאֿפ רעירֿפ ךָאנ ,רַאקסַאנַאדַאמ לזניא ןֿפױא
 ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ ףיוא ,עדַאנַאק ןיא םיֿבושי עֿכילטע טעדנירנעג טַאהעג ןזיוצ

 -עג ךיז טָאה רעבלָאק .,ךַײט-סנערָאל םעד ןבעל ןוא םערעזָא עסיורג יד - 
 יפיסיסימ ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ןבעל ךיז ןעװעדנוֿפוצנַײא ליצ ַא .רַאֿפ טלעטש =

 טנעה עשיזױצנַארֿפ ןיא ןעמענוצנַירַא ידכ ,םוגסיוא-םי ןשינַאקיסקעמ םִייב
 עינָאלָאק עשיזױצנַארֿפ יד ,עקיסקעמ ןיא ה"ד ,עינַאּפשַינ ןיא רחסמ םעד = |
 ענַאויאול ןבעגענ ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ךַײטדןזיר ןוֿפ גנוצֿפעל רעד יב = }
 ,(קיוודול = יאול) = |

 יד ,גנוטלַאװרַאֿפ ןייז ןוא גיניק רעשיזױצנַארֿפ רעד .98 8 צ
 עסַאק-הכולמ רעשיזױצנַארֿפ רעד ןבענעג טָאה עירטסודניא ענידנעילב
 ןטיציֿפעד ןעוועג לָאמעלַא ןענַייז רעירֿפ סָאװ םעד טָאטשנָא ,תוסנכה עסיורג
 -ענ רדֵסֹכ טציא גיניק רעד טָאה ,(יטלעֿפ סע , :שטַײט רעד זיא 664616)
 ןבענעג טָאה סָאד .תואָצוה עֿכילטניײװעג רעדייא ,תוסָנכה רעמ טַאה
 יד ןעוװעג זיא סָאװ ,ײמרַא ןַא ןטלַאה וצ טַײקֿפילגימ יד .21 קיוודול
 -םיוא ןוא קיטילָאפ-ףַײרגנָא עגידלמוט ַא ןריֿפ וצ ,ץעּפָארײא ןיא עטסעב
 ,ףיוה ןֿכילגיניק ןַייז ףיוא סעמוס עגידלַאװג ןעגנערבוצ

 טקרַאטשרַאֿפ רעעז ללֿכב טָאה קיטילָאפ עלעירטסודניא סרעבלָאק
 עלעירטסודניא יד ןריֿפסיױא םִיײב רעלטימרַאֿפ-טפױה יד ,,טכַאמ עֿכילניניק יד
 ןעוועג ןענַײז רעלָארטנָאק-לַארענעג םנוֿפ ןטנעמַאלגער ןוא ןטֿפירשרָאֿפ
 יד ,(ײנ-סָאד-ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגנַײא זיא טמַא רעד) ןטנַאדנעטניא יד
 ףיוא טכַאמ רעטשרעבייא רעד ךרוד ןרעוו טמיטשַאב ןנעלֿפ ןטנַאדנעטניא
 יז ןעמ טָאה טעברַא יד ןומ טכעלש .רַאֿפ ןוא ,טַיצ רעטמיטשַאבמוא ןַא
 . יז ןבָאה רעבירעד ;עלעטש רעד ןוֿפ ןגיטַייזַאב טונימ עֿבילטיא טנָאקעג
 -רעביא ןענַײז יז זַא .,ןזַײװ וצ ךיז טסַײלֿפעג ןוא הדָמתה טימ טעברַאעג
 ןיא רעֿכיז ױזַא ןעוועג זיא גיניק רעד .ןסערעטניא םגיניק םעד ןבעגעג
 ןײלַא רע רָאנ זַא ,ןטנעמַאלרַאּפ יד ןעוועג עידומ טָאה רע זַא ,טֿפַארק ןַײז



 םַײב .ןעמונענוצ טָאה רע .ןצעזעג ןבעגוצסױרַא טכער ַא טָאה

 רעד ןיא גנונעדִרָא רעד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טֿכער סָאד טנעמַאלרַאפ
 .םַײב ןַח ןייק טַאהעג טינ טָאה טָאטש עגיאורמוא עסיורג יד ,טָאטשטפױה
 רעד רעביא ,זירַאֿפ רעסיוא ץנעדיזער יד טנדרָאעגנַײײא .טָאה רע ;גיניק

 .,רעטלַאהצַאלפ-לַארענענ ןשיאייצילָאּפ ַא טצעזעגקעװַא רע טָאה טָאטשטּפױה
 רעוועג-םיש ןגָארט .גיניק ןרעטנוא ךַײלג טנדרָאעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ
 160ונס) לעֿפַאב רעמייהעג ַא ןעוועג גונעג זיא סע .ןרָאװעג ןטָאברַאֿפ זיא
 ןשטנעמ ַא ןפַאכ לָאז ןעמ זַא ,רעטסינימ ַא ןוֿפ יצ גיניק ןוֿפ (46 4
 םעד ןעמ טָאה לָאמַא ;ןימרעט םוש ןהָא עמרוט ןיא םיא ןצעזנַיירַא ןוא
 ןצנַאג ןֿפױא ןסענרַאֿפ --- תועָט יפ-לע רעדָא ןוויכב --- טנָאקעג ןריטסערַא
 טָאה םש ןטסערנ םעד ;ךס ַא ןעוועג ןענַײז תוסיֿפת עשיטילָאפ ,ןבעל
 ןייק ןוָאלרעד טינ טָאה גנורינער יד ,זירַאפ ןיא עיליטסַאב יד טַאהעג
 עיליטסַאב רעד ןוֿפ ןטנַאטסערַא 44 יד ןשיוצ ;עסערּפ עגיגנעהּפָאמוא
 עשיריטַאס רַאֿפ .רעבַיירש-סננוטַייצ 19 ןעוועג ןענַייז רָאי ןט-1661 ןיא
 ףיוא ןקיש טכירעג רעשיאייצילָאפ רעד טגעלֿפ ךעטעלבנולֿפ ןיא ןלַאֿפנָא
 ,היָלת רעד ףױא וליֿפַא ןוא סערעלַאג יד

 ערעייהעגמוא יד .טכַארּפ ןוא טכַאמ סגיניק םעד .99 8
 -נַארֿפ םַײב ןֿפורעגסױרַא ןבָאה עטמַאַאב טַאטש רעסיורג רעד ןוא תֹוסָנכה
 רעד ,טכַאמ ןַײז -ןגעו גנולעטשרָאֿפ ענעבירטעגרעביא ןַא גיניק ןשיזיוצ
 גיניק רעד , :טגָאעג טָאה ,רעגידיירפ-ףיוה סקיוודול ,עיסָאב פוקסיביצרַא
 ןליו רעצנַאנ רעד זיא ןליו ןַײז ןיא ;הכולמ עצנַאנ יד ךיז ןיא ללוכ זיא
 דוֿבָכה-אסכ ןַײז ףיוא טציז סָאװ ,טָאנ ןוֿפ טלַאטשעג ַא ויא רע ,קלָאֿפ ןוֿפ
 טָאה .4106 קיוודול ,ייטלעוו רעד רעביא טרינער ןוא ןעלמיה יד רעביא
 -ןענוז רעד , ןֿפור ןעגנוסירגַאב ןוא םיריש ןיא םיא לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ביל
 זַא קנַאדעג ןייא טריֿפעגכרוד ןעמ טָאה םוטעמוא .,*(101-801611) גיניק
 ;ם'מדו-רשֶב עטושָּפ עלַא רַאֿפ רעֿכעה רועיש ַא ןהָא טייטש גיניק רעד
 עצנַאג ַא ןרעװ טלעטשענקעװַא טזומעג; טָאה זירּפַאק ַא סקיוודול טול
 רעירֿפ ויא דנגעג רעצנַאג רעד ;לַאסרעװ ,טָאטש עכילגיניק-ןייר ַא ,טָאטש
 ירעגיטכעמ ַא ןרָאװענ טיובעגסיוא זיא ָאד ,דלַאװ טימ טקעדַאב ןעוועג

 רעד ;ןלַאז עלַאטנעמונָאמ ןוא ןפערט ענרענייטש-למרימ טימ ,ץַאלַאּפ
 -נדנעלב יד רַאֿפ ןטסָאמעגגָא יו טקנופ ןעוועג זיא ץַאלַאפ רעלַאסרעװ
 - -רעביא טינ לָאמניײק ךיז ןבָאה סָאװ ,סעמַאנֿפױא יד רַאֿפ ,ןדַארַאפ עגיד
 ,סעיסעצָארּפ עגידֿבוט-םוי יד ןעגנַאגעג ןענַייז ןסַאג עטיירב יד ףיוא ,ןסירעג

 -עג ןענַיז ָאד ;עטיװס ןַײז טימ ןריצַאּפש ןרָאֿפעג גיניק רעד זיא טרָאד
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 ,ןרָאינעס יד ןוֿפ ,םיֿברוקמ םניניק םעד ןוֿפ רעַיה עסיורג יד ןענַאטש-
 -כָאנ ןוא ײסנטָאש סגיניק , םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ןענַייז סָאװ

 ,םוטעמוא םיא טגלָאֿפעג
 -םורַא ןענַײז ןבעל ןֿכילגעטיגָאט סגיניק םעד ןוֿפ ןטקַא עניילק עלַא

 -ֿפיױא טנעלֿפ רע ןעוו ,לַאינָאמערעצ ןכילרעַייֿפ ַא טימ ןרָאװעג טדיילקעג
 רימת ןגעלֿפ ,גָאטימ ןוא ןסַײבנָא ןַיז ַײב ,ןֿפָאלש ךיז ןנייל ןוא ןיימש
 טױל ןוא ;םעערוויל ערעדנוזַאב ןיא טַײלֿפױה ןוֿפ סעפורנ עסיורג ןַײזַײב
 ןטלַאהוצוצ היָכֹז יד ןבָאה רענייא לָאמעלַא טגעלֿפ גיניק ןוֿפ לַאװסױא רעד
 וָאלג ַא ןעגנערב וצ ,דמעה ןַײז גיניק םעד ןעגנַאלרעד וצ ,טכיל סָאד
 עיטַארקָאטסירַא עצנַאנ יד זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה גיניק רעד ,המודכו רעסַאװ
 ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןַאמלדַא ןייא ןייק ;םיא םורַא ןַײז לָאז

 טָאה גיניק רעד .ןבעל-ףיוה ןוֿפ ךיז ןנָאוּפָא טרָאטעג טינ טָאה ,עלעטש = -
 טעֿפנַח סע רעװ ןוא ךיז טקוב סע רעװ ,םעד רַאֿפ גיוא ףרַאש ַא טַאהעג =

 רעדָא דסֶח ַא םיא ייב ןטעבעג ןעמ טָאה רעמָאט ,טרעקרַאֿפ ןוא ;רעסעּב
 טָאה ,ףיוה םַייב ןזַײװ טינ ךיז טנעלֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאֿפ עלעטש ַא -

 ךיא ןוא טינ םיא העז ךיא,, :רעֿפטנע ןגיטרַאֿפ ַא טַאהעג ןיוש קיוודול
 2 ,'יטינ םיא ןעק =

 קיטילָאּפ-םלדנַאה םרעבלָאק .תומחלמ .1 קיוודול .100 8 }
 ַא ןעוועג ֹויא ןוא םיִנָכש יד ףיוא קערש ַא ןֿפרָאװעננָא ןיוש טָאה ןיילַא

 .ַא טכַארבעג ןבָאה ןסֶכַמ ענַײז :המחלמ ַא ףיוא גנורעדָאֿפסױרַא ןימ = -
 רעדנַא ןייק תַאהעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,תוֿכולמ ערעדנַא יד ןדָאש ןסיורג
 ץלַא יו רעמ ,תורוחס עשיזױצנַארֿפ יד טימ ענעגייא סָאד ןוט יװ ,הרירב
 רע ;רחסִמ ןשידנעלָאה םעד ןגעק טדנעוועג ןעוועג ףירַאט סרעבלָאק זיא
 . יד ןוֿפ ןוא קרַאמ ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ דנַאלָאה ןפוטשסרַא טלָאװעג טָאה
 - -עטילימ עסיורג ןייק ןבָאה רעדנעלָאה יד ,קרעמ עשיאעּפָארײא ערעדנַא
 . !המָחלמ ַא טימ ןרעֿפטנעּפָא טנָאקעג טינ ןוא טנָאמרַאֿפ טינ תוחוכ עשיר
 דנַײֿפ ןבײהֿפױא ןטקילֿפנָאק עשיאעּפָאריײא עלַא ןיא ןעמונעג יז ןבָאה
 . ,המהלמ ַא וצ טכַארבעג טרָאֿפ ףוס-לכ-ףוס טָאה סָאד .ךַײױקנַארֿפ ןגעק
 קע ןַא ןֿכַאמ וצ ןצנַאגניא ןסָאלשַאב טָאה גיניק רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוא
 עינַאּפש ,םינָכש עֿכַאװש יד ,(1679) קילבופעריסלדנַאה רעֿבַײר רעד וצ
 -ָאטירעט ערעייז טימ טוומעג ןבָאה ,דנַאלשטַייד עטרעטילפשעצ סָאד ןוא

 ,ךַײרקנַארֿפ ןטרעסערגרַאֿפ ַא וצ ןעגנובערטש .410 קיוודול ןגידירֿפַאב סעיר - 

 .עּפָארײא ץנַאג גנונערֿפױא ןיא ןטלַאהעג רדַסֹכ טָאה .:1 קיוודול = -
 ירד ןענַײז (1718---1661) ןרינער ןגידנעטשבלעז ןַײז ןוֿפ רָאי 54 יד ןוֿפ
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 טָאה גיניק רעשיזוצנַארֿפ רעד ,תומחלמ ןיא ןעגנַאגרַאֿפ רָאי גיסַיירד ןוא
 ןוֿפ ריֿפוצ ןסױרג ַא טימ ,בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ןיא המחלמ ןטלַאהעג
 םַײב ןטעברַא עשירענעשזניא עסיורג טימ ;לטימסנבעל ןוא ןלַאירעטַאמ
 סָאװ סָאד ,ןקירב ןוא ןֿכַאילשיסגירק ןעיוב טימ ,ןעגנוטסעֿפ ןרעגעלַאב
 טנעלֿפ סָאד ,טֿפַאשטריװ רעשינָצמק ןַײז טימ ןרָאפשנַײא טנעלֿפ רעבלָאק
 םעד ןוֿפ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ַאוֿבול רעטסינימסגירק רעד ןעננערבסיוא
 ֿבורָח גנידצלַא ןעמ טגעלֿפ דרע רעכילדנַײֿפ רעד ףיוא ,הטיש סגיניק
 לעֿפַאב רעשורַֿפב ַא ןעוועג זיא סָאד --- ײדנַאל סָאד ןסעֿפױא , :ןכַאמ
 ,גיניק ןוֿפ

 טָאה (ןרָאי רעי70 ןוא רע-60 יד ןיא) תומחלמ ייווצ עטשרע יד ןיא
 ,('ז'טניסםתס) ןעריט ןוֿפ ףליה רעד טימ תונוחצנ עסיורג ןטלַאהעגּפָא קיוודול
 םעד ןיא .ןרענעשוניא ןוא ןלַארענעג עטנכייצעגסיוא --- ןַאבָאװ ,עדנָאק
 -סעֿפ עבילטירטוצמוא יד ןעמונעג רע טָאה רָאי ןט-1679 ןוֿפ גוצ-סגירק
 ןוא ,רעינַאּפש יד ןגעק טיױבעגסױא טַאהעג טָאה דנַאלָאה סָאװ ,ןעגנוט
 -רעביא יד טָאה םַאדרעטסמַא ןיא .,דנַאל עצנַאג סָאד טעמכ ןעמונעגנַײא
 רעשירחוס רעגידנשרעה רעד ןיא ןעווענ דרומ עסַאמסקלָאֿפ ענעקָארשעג
 -ָאה יד ןוֿפ רעציזרָאֿפ) סוירַאנָאיסנעפ םעד טייטעג ןוא עיטַארקָאטסירַא
 רעריֿפ רעד ןעוועג רָאי 90 יו רעמ זיא סָאװ ,ןטיוו-עד (ןטַאטש עשידנעל
 -קעװַא זיא גנונידייטרַאֿפ רעד ןוֿפ שארב .קיטילָאפ רעשידנעלָאה רעד ןוֿפ
 טסעוועג זיא עילימַאֿפ ןַײז סָאװ ,עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו ןרָאװעג טלעטשעג
 -נעלָאה יד .,עיטַארקָאטסירַא ןרעד ךרוד טַייז ַא ןיא ןרָאװעג טפוטשענּפָא
 -ַאּפש יד ןוא ןַאבלַא ןגעק יו ,לטימ ןגיבלעז םעד טדנעוװעגנָא ןבָאה רעד
 ,דנַאל סָאד טצײלֿפרַאֿפ ןוא םעבמַאד יד ןכָארבעגכרוד ןבָאה ייז :רעינ
 עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו ,הלועפ ַא טַאהעג ךיוא לָאמסָאד טָאה לטימ רעד
 טלעטשעגֿפױנוצ טָאה רע ןוא ,ךיוא טַאמָאלפיד רעגיאעֿפ ַא ןעוועג ךָאנ זיא
 ןענַײז דנוב םוצ .81 קיוודול ןנעק (דנוב) עיצילַא ָאק ַא"עפָאריײא ןיא
 סָאד טַייצ רענעי ןיא) גרובנעדנַארב ןוא ךַיײרטסע ,עינַאּפש ןענַאטשעגוצ
 זיא םיאנוש עַײנ יד בילוצ ;(דנַאלשטַייד ןיא םוטנטשריֿפרוק עטסגיטכעמ
 ,דנַאלָאה ןוֿפ טַײקמַאזקרעמֿפױא ןַײז ןעיצוצּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג קיוודול
 ןוֿפ ןובשֶח ןֿפױא טנֿכערעגּפָא ךיז קיוודול טָאה הדַבא רעד רַאֿפ רָאנ
 טָאה ,ןעגעוומינ ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,םולָׁש ןטיױל .עינַאּפש
 ףיוא) ץינערג ,ןגידחרזמ ןֿפױא עטנָאק-שנַארֿפ ץניווָארּפ יד ןעמוקַאב רע
 עיגלעב ןוֿפ טעטש עבילטע ןוא (ץייווש רעד ןוֿפ ןוא סַאזלע ןוֿפ טַײז-ֿברעמ
 ,טַײז-ןוֿפצ ףיוא

 ץיפש רעטסכעה רעד זיא (רָאי ןט-1978 ןיא) םולש רענעגעוומינ רעד
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 137 1 0 .צנש קא

 טַיצ רענעי ןיא תוֿפיקת םכַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןמיס ַא ,הלודג םקיוודול ןוֿפ
 -ָאיצַאנרעטניא ןַא לָאמ עטשרע סָאד זיא ָאד סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש זיא
 יד זיא טלָאמעד זיב) זױצנַארֿפ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ךַאמּפָא רעלַאנ
 ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ ןטֿפַאשטניײװעג יד  ,(ןַײטַאל ןעוועג ךַארּפש-ןטַאמָאלּפיד
 רעביא ןטײרפשרַאֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ךַארּפש ןַײז טימ ןעמַאזוצ ףיוה
 םעד ןוטוצֿכָאנ ןהעועג טָאה טשריֿפ רעשטַײד רעדיוװטעי ,עּפָארײא ץנַאג
 -ערעצ ,םיֿבוט-םוי ,רעסעלשטסול עגיבלעזיד טריֿפעגנַײא ;גיניק ןשיזױצנַארֿפ
 רע זַא ,ךיז יב םיורג ױזַא ןעוועג זיא .816ש קיוודול ,װ ,זא ,א לַאינָאמ
 ױזַא  ,ןטַײצ-םולָש ןיא וליֿפַא םדמערֿפ ןפַאכרַאֿפ וצ ןענונרַאֿפ ךיז טָאה
 ןגיטכיו טסכעה ַא ,גרובסַארטש ןעמונרַאֿפ גנולצולפ ,לשמל ,רע טָאה
 ,עירעפמיא רעשטַיד רעד ןוֿפ טקנופציטש

 ,410 קיװדול, ןיא רוטַארעטיל עשיזױצנַארֿפ יד .101 8
 -נסיוו ףיוא ןיֿבַמ ןסיורג ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה גיניק רעד ."הֿפוקת
 -עג יד זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה רע רָאנ ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טֿפַאש
 רעד םורַא טָאה ךַײרקנַארֿפ עטרעקלעֿפַאב-טוג ,עגידנעילב ,עכַײר סָאד ,םישעַמ ענַײז ןוא ףױוה ןַײז ןבױל ןלָאז רעבַײרש ןוא רעלטסניק ,עטנרעל
 עֿבושָח עפורג עצנַאג ַא ךיז ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ה"י ןט-17 ןוֿפ טֿפלעה

 טַײצ עטסעב רעייז ,ָאלַאוב ,ןעטנָאֿפַאל ,ןיסַאר ,רעילָאמ :רעלעטשטֿפירש -
 רעטלע רעדָא ןענַײז יז .טרעדנוהרָאי םנוֿפ ןרָאי רע-60 ,רע-80 יד ןענַײז
 טנישַאב ןבָאה יז ,םיא טימ ןרָאי ענייא ןיא רעדָא ,.419 קיוודול ןוֿפ
 :ןעקנַאדרַאֿפ וצ טינ ךַאז ןייק םיא ןבָאה ייז רָאנ ,טַייצ-םגנוריגער ןַײז

 יָאמ םעד 5: אֹׁשַמ יד ךיז ףיוא ןגָארט וצ טַאהעג ןבָאה יז ,טרעקרַאֿפ

 ,תושיננ ןוא םידָסח סכרַאנ

 םעידענַארט ענַיז ןיא טלניּפשעגּפָא ןיס ַא ר טָאה ןעמעלַא רַאֿפ רעמ
 טָאה סָאװ ,ליינר ָאק רעײגרָאֿפ ןַײז ,לַאסרעװ ןוֿפ ןבעל-ןענָאלַאס םעד
 -ַארקָאטסירַא יד טימ ,ינירָאזַאמ ןוא עילעשיר טימ טַיצ ןייא ןיא טבעלעג
 ןעגנורדעגֿכרוד ךָאנ זיא לײנרָאק --- עדנָארֿפ רעד ןוא ןעגנורעװשרַאֿפ עשיט
 ךָאנ זיא םיא ןיא ;עיזעָאפ רעשינַאּפש רעד ןוֿפ ןויטָאמ עגנערטש יד טימ
 ,םוטרעטיר עטרַאה ,עגיטנַאקֿפרַאש סָאד ןרָאװעג ןגיױושטנַא ןצנַאגניא טינ
 םשל טעלגרַאֿפ גנידצלַא זיא םיא יב :שרעדנַא ןיוש זיא ןעניסַאר ַײב
 ,רעמױר ,ןכירג ןענַײז ענַײז ןרלעה יד .ץרָא-ךרֶד ןשיֿפױה ןוא טַײקלריײא
 רעשיסַאלק רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סָאד יװ ױזַא --- רעערבעה
 ,טַײצ ןַײז ןוֿפ ןזױצנַארֿפ עשיֿפױה ע'תמָא טרָאֿפ ןענַיײז סָאד רָאנ ;עיזעָאּפ
 ,ןקורַאפ עטלוַײרגעג ענרעדָאמ ןיא ןײגסױרַא יז ןגעלֿפ ענעצס רעד ףיוא



 - :טוַײװַאב ןיסַאר סָאװ ,םירָסיק יד .ןדרעווש טימ ןוא טיה עניֿכעקעַיירד ןיא| 1 עז י טא עג
 8 -רָאפ עטריזילַאעדיא ןעוועג ןענַײז ,סוטיט ,ןָאנמעמַאגַא ,ןודקומ רדנסכלַא

 - עג ויא ,ָאלַאוב ,רעלעטשטֿפירש רעדנַא ןַא --- .410 קיוודול ןוֿפ ןטערט

 . רעשיצירפ-שיֿפיוה רעד ןיא טסוג ןשירַארעטיל םנוֿפ רעבעגצעזעג רעד ןרָאװ

 ריא ןיא טלַײֿפעג ןַײז לָאז יז ,עיזעָאפ רעד ןוֿפ טרעדָאֿפ רע .,טֿפַאשלעזעג
 ,םרָאֿפ ריא ןיא ןעגנואווצעגמוא ןוא גנירג ,ןעמַארג עריא ןיא טַאלג ,ךַארּפש
 . םעפע ןַארַאֿפ ויא עיזַאטנַאֿפ רעד רעביא רָאנ ,גיטיינ זיא עיזַאטנַאֿפ
 .סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ לכש רעד ה"ד ,יילכַׂש רעטנוזעג, רעד :םרעֿכעה
 - ,טַײקלענינירָא ,ןעגנוגַײצרעביא ואװ ,ןָאלַאס ַא ןיא ןסקַאװענֿפױא זיא
 -- טכיוועגכיילג ןיא רימָּת ןַײז ףרַאד שטנעמ רעד ;טינ;ךיז ןסַאפ םזַאיזוטנע
 ,טנַאגעלע ןוא לדייא ,ןטלַאהעגנַײא

 רעדנוזַאב ןצנַאגניא טייטש רעלעטשטֿפירש ןייא ,רעילָאמ .109
 ַא ןוֿפ טסיטרַא ןַא ןעוועג זיא רע ,רעילָאמ זיא סָאד : ןטעָאפ עלַא יד ןוֿפ
 טלניּפש רע .רעריפַארד ןכילגיניק ַא ןוֿפ ןוז רעד ,עפורט רענידנרעדנַאװ
 ,עױַאושזרוב רעגידוועריר רעד ןוֿפ ןעגנואושנָא יד קרעוו ענַײז ןיא ּפָא
 ןוֿפ טינ טלַאה רעילָאמ .ןגיױא ענעֿפָא טימ טלעו רעד ףיױא טקוק סָאװ
 -נייא ,, ַײרד עטמירַאב יד ךרוד טינ טריֿפ רע ,םזיציסַאלק ןוֿפ ייםיללכ , יד
 -סקלָאֿפ ע'תמא ףיז ןֿפערט םיא ייב ;גנולדנַאה ןוא טרָא ,טַײצ ןוֿפ !ןטַײה
 .ןושָל רעשרעיופ רעד קרעװ ענַײז ןיא ןַײרַא ךיז טסַײר סע ,סענעצס
 ךיוא ,סעיזנעטערפ עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ טכַאלעגּפָא טָאה רעילָאמ
 ,םיצירפ ןשיװצ ךיז ןקור סָאװ ,ם'ַאושזרוב יד ןוֿפ טכַאמעג קזוח רע טָאה
 עטשרע סָאד רעילָאמ טסַײיר ,רֿבָד-םָׁש ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,!ףיטרַאט , ןיא
 רעד ןוֿפ תולֿפֶׁש יד טוַיײװַאב רע ,טיאוועי ַא ןוֿפ עקסַאמ יד ּפָארַא לָאמ
 ,טֿפַאשלעזעג יד ןע'מַס'רַאֿפ סָאװ תודימ עטכעלש עלַא ,רוטַאנ רעֿבילשטנעמ
 -ימ ,, רעד .קעובצ ַא ןוֿפ ךעלעדייר עמורֿפ רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב יז םַנֹה
 רעד ןיא זנוא טרעדליש (יידנַײֿפנשטנעמ , :שטַײט רעד זיא סָאד) ײפָארטנַאז
 ןגיטֿכירֿפױא ןוא םענַייֿפ ַא ןוֿפ עמַארד ערעווש יד עידעמָאק ַא ןוֿפ םרָאֿפ
 טָאה טַײקגיזָאלטכער יד ואװ ,הֿביֿבס ַא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ןשטנעמ
 -דול --- ,רֶקָׁש ןוא ןליֿפעג עשלַאֿפ ,דייר עטסופ רָאנ טעװעדָאהעגסױא
 ץַאלפ ַא םיא ןבעגעג ,ןרעילָאמ טרישזעטָארּפ בײהנָא םוצ טָאה .אזש קיוו
 ןרָאװעג טליקעגּפָא רע זיא ןַײװֿכעלסיב רָאנ ;זירַאפ ןיא ץַאלַאפ-רֿבול ןיא
 רבַחמ רעד ואוו ,ײףיטרַאט,, ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעטשרע רעד ךָאנ .םיא וצ
 :םערוטש ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ,עילָאר-טּפױה יד טליפשעג טָאה ןײלַא

, : 

 - ,טרערָאֿפעג ןבָאה עלַא --- עטמַאַאב עכיוה יד ,טַײקֿכילטפַײנ יד ,ןיגיניק יד
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 ָאק יד ןכַאמרעביא טזומעג טָאה רעילָאמ ,ןרעװרַאֿפ עסעיפ יד לָאז ןע
 רָאנ --- םידָנב עכילטלעוו ןיא ןֿפיטרַאט ןוטעגנָא וליֿפַא טָאה רע ,עידעמ -
 ויא עסעיפ עטצופעגמורַא עגיזָאד יד ,ןֿפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סָאד -

 ,םיחָלג יד ייב טסַאהרַאֿפ ףיט ןעוועג זיא רעילָאמ ,ןרָאװעג טרעװרַאֿפ ךיוא
 ןטלַאהעג ןוא ענעצס רעד ףיוא עיסקעלּפָאּפַא ןַא ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו
 רעד ;םיא וצ ןיינ טלָאװעג טינ רעטַאּפ ןייא ןייק טָאה ,הסיסנ רעד ַײב
 טָאה ייםרַח , םעד ,ןַײז וצ רבקמ םיא טנָאזעגּפָא ךיז טָאה פוקסיביצרַא
 רָאנ ;ןעמענּפָארַא טזומעג ,גיניק ןוֿפ לעֿפַאב ַא טול ,ּפוקסיביצרַא רעד
 ,תורָבקה-תיב ןוֿפ ןַאקרַאפ ןרעטניה ןבָארגַאב טרָאֿפ ןרעילָאמ טָאה ןעמ

 רע-80 יד ןטימ ןוֿפ .קיטילָאּפ עכילכריק .5616 קיוודול .103 8
 -גרַאב ןייג וצ ךַײרקנַארֿפ ןָא טבייה ,(1683) טיוט םרעבלָאק ךָאנ ,ןרָאי =.
 םעד ןֿפַאשּפָא סָאד הכולמ רעד טכַארבעג טָאה ןדָאש ןסיורג ַא ,ּפָארַא | -

 ,טקידע רעטנַאנ |

 - ןענַײיז (רָאי ןט-1699 ןיא) ןרָאװעג ןעמונעג זיא לעשָארַאל יװ םעדֿכָאנ
 ןבָאה םיצירפ יד .רעניואוונייא עֿכילדירֿפ םיואכרוד ןעוועג ןטָאנענוה יד =

 טנַאטסעטָארּפ ַא רַאֿפ לַיײװ ,םזיניװלַאק ןוֿפ טגָאזעגּפָא עלַא טעמכ ךיז
 ,ןלַארענעג עטסעב .410 קיוודול ,סעלעטש עלַא ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז

 רָאנ ;ןטנַאטסעטָארּפ ןעוועג טרובעג רעייז טל ןענַייז ,עדנָאק ןוא ןעריט -
 -הֿכולמ םוצ ןבָאה ןטָאנענוה יד ,ףיוה ןוֿפ הנומא יד ןעמונעגנָא ןבָאה יז -

 - -ניא טימ ןבעגענּפָא ךיז ןבָאה יז ןוא ,טַאהעג טינ טירטוצ ןייק טַארַאּפַא
 -סיוא זיא .814 קיוודול יב רעבָא ,רחסֶמ טימ ,ַײרעֿפיש טימ ,עירטסוד

 וצ ךיז טנעוורעד רעצימע בוא ,אטֶח ַא זיא אֿפונ םָאד ןיוש זַא ,ןעמוקעג ! 
 יד ןוא עֿכילטסַיינ עשילױוטַאק יד .גיניק רעד יװ ,ןביולג רעדנַא ןַא ןבָאה
 ,גנונַייצרעביא עניזָאד יד גיניק םייב ןקרַאטשרַאֿפ וצ ןהעזעג ןבָאה ןטיאוזעיי

 -נָא ןיא .ןעלטימ עֿפרַאש ןעמעננָא ןזָאל לָאז רע ,םיא יב ןלעופ וצ ידכ
 ,ןדָאניס ףיוא ךיז ןבַײלקוצֿפױא טרעװרַאֿפ;ןטנַאטסעטָארפ יד ןעמ טָאה בייה
 ,רעטרע ענעי ןיא סרעטסיולק ערעייז טרעטשעצ ןוא טכַאמרַאֿפ טָאה ןעמ
 -רעד ,טקידע רעטנַאנ ןיא טנֿכערענסױא שורֿפב ןעוועג טינ ןענַייז סָאװ
 ןעמוקַאב ןבָאה עֿכילטסַײג יד ,ןרענָאיסימ ןומעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ךָאנ
 -ױטַאק יד יז ןענרעל ןוא ןרעטלע יד ייב רעדניק ןעמענוצוצ טֿכער סָאד
 סעפע ןעמוקַאב רעטעפש ןלָאז ןקילױטַאק עַײנ יד ידכ --- הנומא עשיל
 טלָאװעג ךיוא ןבָאה ןטנַאדנעטניא עגיציה יד ,עלעטש עטלָאצַאב-טונ ַא
 רעד טימ ךַאז יד טפוטשעגרעטנוא ןוא ייהווצִמ , רעד ןיא קלָח ַא ןבָאה
 -סעטָארפ יד וצ טקישעג ןבָאה ייז ,"לוויטש ןיא ןרענָאיסימ,, ןוֿפ ףליה
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 ' ,ןעועדליװ ןגעלֿפ רענלעז יד :רענונַארד גנוריטרַאװקנַיא ףיוא ןטנַאט
 -ָארפ יד זַא ,ןדלעמ ןעמ טנעלֿפ גיניק םעד ןוא ,דנַאל ןיא אנוש םַײב יו
 טנָאועגּפָא ךילרעַײֿפ ךיז ןבָאה טרָא םענעי ןיא יצ םעד ןיא ןטנַאטסעט
 ,ןטכירַאב עלעיציֿפָא יד טול ,זיא רָאי ןט-16885 ןיא .תוסרוקיפא רעייז ןוֿפ
 טֿפַאשעגּפָא זיא םע ןוא -- ןטנַאטסעטָארּפ גיצניוו רָאג ןבילבעגרעביא
 ,טקידע רעטנַאנ רעד ןרָאװעג

 ךס ַא וַא ,וצרעד טכַארבעג טַאהעג ןיוש ןבָאה תושיגנ עטשרע יד
 טָאה טקידע םעד ןֿפַאשּפָא ןכָאנ ;דנַאל סָאד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ןטָאנעגוה
 עלַא .רעטנזיױט רעטרעדנוה יד ןיא טכיירגרעד רערעדנַאװסױא לָאצ יד
 עסיורג יא קעװַא ןענַײז סע ,ןוֿפרעד ןטילעג ןבָאה טעברַא רעד ןוֿפ ןגַיײװצ
 ןוא טַײלסֿפיש יא ,רעטעברַא ןוא רעטסַײמ עטינעג יא ,סרעלעירטסודניא
 סָאװ ,ןלַאטיּפַאק עשפיה ןרָאװעג טױיֿפעגסױרַא ןענַיז סע ;טַײילסרעטילימ
 ,לדנַאה ןיא ןוא עירטסודניא ןיא טקעטשעגנַירַא ןעוועג רעירֿפ ןענַײז
 -עגוה יד ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ םיאנוש ןוא םינָֿכש יד ןבָאה ןוֿפרעד טריטיֿפָארּפ
 ןיא ,דנַאלָאה ןיא ,דנַאלגנע ןיא טלקמ-םוקמ ַא ןענוֿפעג ןבָאה ןטָאנ
 -רעטנוא עלעירטסודניא ערעייז טנֿפעעג יז ןבָאה טרָאד ,גרובנעדנַארב
 טָאה עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו .טסנוק רעייז טצנַאלֿפעגנַײא ןוא ןעגנומענ
 ןגָאלשעג ךָאנרעד ךיז ןבָאה טָאװ ,ןקלָאפ עֿבילטע יז ןוֿפ ןבילקעגֿפױנוצ
 ,תולָיח .41 קיוודול ןגעק

 -עג עשיטנַאטסעטָארּפ יד .עיציזָאּפָא עשירַארעטיל יד .104 8
 ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ ןענַייז סָאװ ,ןטסיצילבופ ןוא עטנרעל
 -יזָאּפָא-ףרַאש ַא טרָאד טריֿפעג ןוא דנַאלסױא ןיא ןבילקעגֿפױא ךיז ןבָאה
 רעד ,עיֿכרַאנָאמ רעשיזױצנַארֿפ רעד ןגעק קיטירק עשירַארעטיל עלענָאיצ
 ןֿכילקילג םעד ףיוא ןזיוװעגנָא טָאה עירישז רעֿכילטסַײג רעשיטנַאטסעטָארּפ
 -רָאד יד ;ןטיײק יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא טשרָאקָא טָאה סָאװ ,דנַאלגנע

 יד ייב ןדניצנָא ײנ-סָאד-ןוֿפ ףרַאד (רָאי ןט-1688 ןוֿפ) עיצולָאװער עניט -
 ,ליעב רעיפ ,טנַאטסעטָארּפ רעדנַא ןַא .טַײהַײרֿפ וצ גנַארד םעד ןזױצנַארֿפ
 ,הנומא בילוצ ןגלָאֿפרַאֿפ ,ץנַארעלָאט-סנבױלג יד ןגידיטרַאֿפ סױרַא זיא
 סָאד .,וצרעד תוצַראה-םע עדליוו ַא רָאנ ,תוירָזכַא ןַא רָאנ טינ זיא סָאד
 -רַאֿפ רע זַא ,שינעדײרנַײא רעטדנעלברַאֿפ סנשטנעמ םעד ןוֿפ ךיז טמענ
 םעד ןגעוו הריקח , יד ןבירשעגנָא טָאה ליעב ,תמא ןצנַאנ םעד טנָאמ
 ןַא ,שינעבױלגנַײא רעטײרּפשרַאֿפ רעד ןוֿפ ּפָא טכַאל רע ואוו .,יטעמָאק
 רעד ףיוא ןשינעהעשעג יד ןוֿפ גנַאג ןֿפױא סולֿפנַײא ןַא ןבָאה ןטעמָאק ידי

 ןוֿפ טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,ןדָאש ןסיורג םעד ףיוא טוַײװ רע .,דרע
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 ןשימנַירַא ןירעד ךָאנ טנעלֿפ ןעמ בוא ,ןשינעביולג עשלַאֿפ ינימ עלַא
 סָאװ ןשטנעמ ה'ד ,ןטסיאעטַא זַא ,סולשַאב םוצ טמוק רע .עיגילער - 

 ךס ַא הכולמ יד טנררָאעגנַײא ןטלָאװ ,ןכַאז-הנומא ןיא גיטלינכַײלג ןענַײז
 רדסכ טריֿפ סָאװ ,םעַט-טפיוה רעד ןעוועגנ טינ טלָאװ ייז ייב לַייװ ,רעסעב
 ,ןטקַא-דלַאװג ןכוז ןתקולחמ וצ

 -טימ ןוֿפ רָאנ טינ ןטנַאטסעטָארּפ יד טקיטשעג טָאה .8194 קיוודול
 ןשרעה טלָאװעג טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד ךיוא רָאנ ,ןקילױטַאק יד וצ ליֿפעג
 -ױטַאק רעד עגונב ןזיװעגסױרַא רע טָאה תוֿפיקת עבלעז יד ,םוטעמוא
 ,ךיוא ךריק רעשיל

 וועי יד טגילעזטַילעג טָאה גיניק רעד .ןטסינעסנַאי יד .105 ס
 ַא ןעוועג זיא סָאד ,ןטסינעסנַאי יד ,רעננעג ערעייז טֿפדורעג ןוא ןטיא 9

 -ױטַאק ןשידנעלָאה םנוֿפ טַאהעג יז ןבָאה ןעמָאנ רעייז) ןקילױטַאק עפורג
 -ָאעט ערעייז ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,(םוינעסנַאי גָאלָאעט ןשיל = -
 -עסנַאי יד .סוניטסונװַא ןגילייה םנוֿפ ערעל רעד ףיוא תוריקח עשיגָאל = |

 .;ןטכישסקלָאֿפ עטיירב יד ןיא העָּפשה םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןטסינ =
 טריפורנ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ןוא רעבַײרש עפורג ַא ןעוועג זיא סָאד = |

 ןרָאי רע-90 יד ןוֿפ ,זירַאפ ןיא לַאיָאר-רָאפ ריטסַאנָאמ-ןעױרֿפ םעד םורַא
 ףמַאק ןשירַארעטיל ַא ןביױהעגנָא ןטסינעסנַאי יד ןבָאה ה"י ןט-17 ןוֿפ
 -גיװָארּפ , יד ןבירשעגנָא סייה ןעוועג ןענַייז טפיוהרעד ;ןטיאוזעי יד ןנעק
 ןלַאֿפעגנָא ףרַאש זיא סָאװ ,לַאקסַאּפ ןטנרעלעג ןגנוי םנוֿפ ייווירב עלעיצ
 -סגנואיצרע רעשיטיאוזעי רעד ןוֿפ טַײקשילַארָאממוא ןוא תועיבצ רעד ףיוא
 םעד ףיוא טכַארבעגֿפױא ןעוועג םעט ַא בילוצ ךָאנ זיא גיניק רעד ,הטיש
 -ָאפָא יד ןוֿפ רעדילנטימ טגנַאלַאב ןבָאה גנוטכיר רעד 'וצ :םזינעטנַאי
 רעזירַאפ רעד טָאה ה"י ןט-18 ןוֿפ בייהנָא ןיא ,ןטנעמַאלרַאפ עלענָאיציז
 טָאה ייצילָאפ ,עטקעס רעד ןנעק ןיד-קספ ַא ןגָארטעגסױרַא פוקסיביצרַא
 -עצ זיא ריטסַאנָאמ רעד ,לַאיָאר-רָאּפ ןוֿפ סעקשַאנָאמ יד ןבירטעגסױרַא
 -תיב ןניאייברעד ןֿפױא תובָצמ יד וליֿפַא ;טנורג ןזיב ןרָאװעג טרעטש
 ,ןכָארבעצ ןעמ טָאה תורָֿבקה

 ,טכַאמ רעטסנינייווסיוא סכײרקנַארּפ ןוֿפ הדירי יד 6 9

 רעטלוב ץלַא ןטערט ,ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא ויא טקידע רעטנַאנ רעד טניז
 רעוט עטריטנעלַאט ךס ַא ,םעטסיס .819 קיוודול ןוֿפ תונורפח יד סױרַא
 ןענַײז (עדנָאק ,ןעריט ,רעבלָאק) ןגיניק ןַײז ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןוֿפ
 -עג גיניק רעד טָאה ,ןַאבָאװ לשמל יװ ,ערעדנַא ףיוא ;ןברָאטשעגקעװַא
 -לעֿפַאב רעטנעגילעטניא סכַײרקנַארֿפ ןוֿפ טֿפלעה ַא ;ןחמוא ןַא ןֿפרָאװ



 .-רֶש נפ ןו עג ןבירטרַאֿפ ןענַײז ,ןטנַאטסעטָארּפ יד ,גנורעק
 ץנַאג רעביא ןגיטלעװעג ןגעװ טרעלקעג רעמ ץלַא טָאה .א10 קיװ
 ןיא .רעקרַאטש ןרָאװעג רעננעג ענַײיז ןענַײז לַײװרעד רעבָא ;עּפָארײא
 ןגעק עיצילַאָאק יד ;עינַארָא ןוֿפ םלעהליו גיניק ןרָאװעג זיא דנַאלגנע
 גונעג טַאהעג ךיוא ױזַא ןיוש טָאה קיוודול .,ןסקַאװענסױא זיא ךַײרקנַארֿפ
 רע ןעװ רָאנ ;עיאװַאס ןוא דנַאלָאה ,ןדעווש ,עינַאּפש ,ךַײרטסע :םיאנוש
  ןיא ,דנַאלשטַײד ןוֿפ ןדנגעג עשינייר יד טּפַאכרַאֿפ רָאי ןט-1689 ןיא טָאה
 -רעבייא יד ןעמוקַאב ןבָאה טרָאד ,דנַאלגנע :אנוש ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ םיא
 . .טָאלֿפ םעד ןרעסערגרַאֿפ רַאֿפ ןענַאטשעג ןענַייז סָאװ ,ןגיוו יד טנַאה

 ,הֹׂשָבי רעד ךיוא תונוחצנ ןטלַאהעגּפָא ךָאנ טָאה .810 קיוודול
 - ַאב רעדנעלגנע יד ןיוש ןבָאה עלַייװרעד רָאנ ;עיגלעב ןיא ןוא ןייר םִַײב
 טָאה תומָחלמ רָאי ןהעצ ךָאנ .םי ןֿפױא פעלק עֿבילטע םיא ןבעג וצ ןזיוו
 לקערב ןייא ןַײק יײברעד ןעמוקַאב טינ ןוא םֹולָׁש ןסילש טזומעג ךַײרקנַארֿפ
 ןרָאװעג גיטרַאֿפ ןיוש זיא ןקיוודול ייב רָאנ ,(רָאי ןט-1697 ןיא) דרע עַײנ
 - עריא עלַא טימ ,עִיֿכרַאנָאמ עשינַאּפש עצנַאנ יד ןפַאכרַאֿפ :ןַאלּפ רעַײנ ַא
  סָאד .סעינָאלָאק עלַא טימ ןוא עילַאטיא ןוא דנַאלָאה ןיא ןעגנוציזַאב
 . ןוֿפ רעטצעל רעד ,עינַאּפש ןוֿפ גיניק רעד ,רעווש ױזַא טינ ןעוועג זיא
 גונעג רעבירעד זיא סע ;טַאהעג טינ רעדניק ןייק טָאה ,רעגרובסבַאה יד
 ענַייז עלַא ןבַײרשּפָא האוָוצ רעד ןיא לָאז רע ,םיא יב ןלעופ וצ ןעוועג
 טרָאפשעג טינ טָאה קיוודול .,גיניק ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ לקינייא םעד רעדנעל
 ןיא האווצ יד ןוא ,ןדנַארג עשינַאּפש יד יב ןעמענוצסיוא ףיוא דלָאג ןייק
 ,גנַאלרַאֿפ סקיוודול טול ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ

 -סבַאה רעשינַאּפש רעטצעל רעד ןברָאטשעג זיא רָאי ןט-1700 ןיא
 לקינייא ןַײז טקישעגקעװַא טָאה .41/ קיוודול ןוא ,.11 לרַאק ,רעגרוב
 ןוֿפ רענגעג ערעדנַא יד ןוא עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו רָאנ ,עינַאּפש ןייק
 -סבַאה ןשיכַיירטסע ןַא ,טַאדידנַאק-ןגעק ַא טלעטשעגסױרַא ןבָאה ךַײרקנַארֿפ
 טלָאזעג ןבָאה דנַאלָאה ןוא דנַאלגנע ;רסיק ןשטַײד םנוֿפ ןוז ַא ,רעגרוב
 ,עידניא-טסעוו ןיא סעינָאלָאק עשינַאּפש יד ןעמוקַאב רַאֿפרעד

 רעשינַאּפש רעד רַאֿפ המחלמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 . םלעהליװ ןברָאטשענ ויא בייהנָא םוצ דלַאב ,(1714--1701) השורי
 טָאה ,רעטכָאט .11 סמעשוד ,עננַא ,ןירעגלָאֿפכָאנ ןַײז רָאנ ,עינַארָא ןוֿפ
 ךיז ןבָאה ךַײרקנַארֿפ ןנעק ,ןגיוו יד ןוֿפ םַארגָארּפ-סגירק יד ןעמונעגנָא
 רעד ןוֿפ ןטשריֿפ לייט רעטסערג רעד ,דנַאלָאה ,דנַאלגנע טגינײארַאֿפ
 עיָאװַאס ,(גרובנעדנַארב ןוא ךַײרטסע ייז ןשיוװצ) עירעפמיא רעשטַייד
 ןוֿפ רעדנעל עלַא ןיא טעמכ ןגָאלשעג ךיז טָאה ןעמ ,לַאגוטרָאּפ ןוא

. { 
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 ,דנַאלשטַייד-םורד ןיא ןוא ןייר םִייב ,עיגלעב ןיא ,עינַאּפש ןיא ;עפָארייא
 ןיא זיא טַײצ רעבלעזרעד ןיא ,אֿפוג ךַײרקנַארֿפ ןיא ןוא עילַאטיא ןיא
 עסיורנ ענעֿפורעג ױזַא יד ,המחלמ רעדנַא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ עּפָאריײא-חרזמ
 -רַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןדעווש ןוֿפ .411 לוַאק .המחלמ עגיד'נוֿפ צ
 ,דנַאלסור :תונידמ יירד ןגעק טֿפמעקעג טָאה ,ךַײרקנַארֿפ טימ ןדנוּב

 -לַאב ןוֿפ גערב רעד ןעוועג זיא ץַאלפ-ףמַאק רעד ,קרַאמענעד ןוא ןלױפ = -
 יד ךילדנע ןוא ןסקַאז ןוא עיזעלש ,לסַײװ יד ןוא ןעמעינ רעד ,םי ןשימ
 ,עניאַארקוא

 סקיוודול .םולש רעטכערטוא רעד .רעננעג סקיוודול .107 8 -
 -םױא טַאהעג ײז ןבָאה ךיוא .גָאװרעבײא יד טַאהעג ןבָאה רענגענ -
 -רעבירַא זיא סָאװ ,עיָאװַאס ןוֿפ ןעשזע ץנירפ :רעריֿפנָא עטנֿכיײצעג
 -לַאמ ןוא ,ןעמונעגוצ טינ םיא טָאה קיוודול לַײװ ,ךַײרטסע וצ ןעגנַאנעג
 החפשמ רעשיגיוו רעֿבושח ַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא ,(21גטסנסונפ1) ָארָאב

 -עטניא יד ןשיווצ תוריתס עסיורג ןעוועג ןענַײז סע רעבָא ,דנַאלגנע ןיא
 רַאֿפ ןבָאה טלָאװעג טָאה רסיק רעשטַיײד רעד .עטעדניברַאֿפ יד ןוֿפ ןסער -
 ןוא דנַאלגנע ,רעדיוו תוכולמ-םי יד .השורי עשינַאפש עצנַאג יד ןוז ןַײז
 עשכַיירטסע ןייק טינ ,עשיזױצנַארֿפ ןייק טינ טלָאװענ טינ ןבָאה ,דנַאלָאה -
 ןוא ץיזַאב ןשינַאּפש םעד ןלייטעצ רַאֿפ ןענַאטשעג ןעגַיײז יז :עינָאמעגעה ||
 -רַאֿפ ללֿכב ןוא סעינָאלָאק ,סעיצנַאטס-םי ךיז רַאֿפ ןבָאה טלָאװעג ןבָאה
 טגיועג םוטעמוא ןבָאה עטעדניברַאֿפ יד .ַײרעֿפיש רעד רַאֿפ ןעגנורעטכַײל

 ךיז .ןנעלֿפ ןוחָצנ ןכָאנ דלַאב רעבָא .טָאלֿפ ןֹוא ןעײמרַא םקיוודול רעביא
 טנעלֿפ עלַייװרעד ןוא ,אֿפוג עטעדניברַאֿפ יד ןשיווצ ן'תקולחמ יד ןבייהנָא -

 ,םעטָא םעד ןפַאֿכוצּפָא ןזַייװַאב רעדיוו גיניק רעשיזױצנַארֿפ רעד

 ןגָאלשעגסױרַא רעמ ץלַא ךַײרקנַארֿפ ךיז טָאה רעטַיײװ סָאװ רעבָא
 טעטֿכינרַאֿפ זיא ,ןֿפַאשעג טָאה רעבלָאק סָאװ ,טָאלֿפ רעד ,תוחוכ יד ןוֿפ
 - ןפמורשעגנַײא זיא ,עּפָארײא ןיא עטסערג יד לָאמַא ,ײמרַא יד ;ןרָאװעג
 . טָאה רחסמ רעד ,טרעדורעצ ןצנַאנניא ןעוועג ןענַײז ןצנַאניֿפ יד ,ןרָאװעג
 ןעמענ טזומעג גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ ךיז טָאה גנורינער יד ,טלעטשעגּפָא ךיז

 -םיוא ענעדישרַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ ,טלעג ןשלעֿפ :ןעלטימ עטסקע יד רַאֿפ |
 -ַאטיּפַאק יד ַײב דלַאװעגרעביא ןעַײל , ,ןלוטיט ןוא סעלעטש עטכַארטעג
 םיאנוש יד וצ ךיז טדנעוועג ןיילַא .417 קיוודול טָאה ךילדנע .ןטסיל -

 ענַײז ןוֿפ ךיז ןגָאזצּפָא ןצנַאגניא גידנעמיטשנַײא .,ןגָאלשרָאֿפ-םולש טימ
 ,הֿבוטל םיא רַאֿפ ןוטעג רעק ַא ךיז טָאה דָאר יד ,עינַאּפש ףיוא תועיבת
 ;ןגיו יד ןוֿפ הלשממ יד ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָארַא זיא דנַאלגנע ןיא ןעוו
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 ןֿפורעג טָאה ןיניניק יד ןוא ,סולֿפנַײא ןַייז ןריואועגנָא טָאה ָארָאבלַאמ
 -גנילָאב ,שארב ןקָארבגנילָאב דרָאל טימ ,ײטרַאפ-ירָאט רעד ןוֿפ ןרָאטסינימ
 רעד רָאנ ,ךַײרקנַארֿפ ןגירעדינרעד ןצנַאנניא טלָאװעג טינ טָאה קָארב
 ןט-1713 ןיא (דנַאלָאה) טכערטוא ןיא ןרָאװענ ןסָאלשעג זיא סָאװ ,םולש
 -רעד ךיז טָאה קָארבגנילָאב .רעווש גונעג ןעוועג ןגעװטסעדנוֿפ זיא ,רָאי
 ,רַאטלַארביג גנוטסעֿפ יד ןעמוקַאב טָאה דנַאלננע :תוֿבוט עגיטכיוו ןגָאלש
 ןשידנעלטימ ןיא ןַאעקָא ןוֿפ גנַאננַײרַא ןניצנייא ןרעביא טניטלעוועג סָאװ
 ןוֿפ ןטַײז ערייב ףיוא ,עקירעמַא-ןוֿפצ ןיא סעירָאטירעט רעטַיײװ ,ןַײרַא םי
 -סיוא-ןָאזדָאה םַײב) ןעמונרַאֿפ טַאהעג ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד סָאװ ,עדַאנַאק
 דנַאלגנע טָאה םעד ץוחַא ,(ךַיט-סנערָאל ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ַײב ןוא םוג
 טֿכער עכילסילשסיוא סָאד ה'ד ,ייָא טנע יס ַא, ןַא ךיז רַאֿפ טלעופעגסיוא
 יד ןיא עקירֿפַא ןוֿפ טריֿפעגרעבירַא ןרעוו סָאװ ,סרענענ טימ ןעלדנַאה וצ
 .1 קיוודול זיא תוחנה יד רַאֿפ ,סעינָאלָאק עשילַאגוטרָאפ ןוא עשינַאּפש
 לָאז רע :יַאנת ןייא טימ רעבָא ,עינַאפש ןייק ןרָאװעג ןזָאלרעד לקינייא
 ןוֿפ ,רענלָאֿפכָאנ ענַײז עלַא ןוא ךיז רַאֿפ ,ןטַײצ עגיבייא ףיוא ןגָאזּפָא ךיז
 לָאז עינַאּפש ןוא ךַײרקנַארֿפ ידכ ,ןָארט ןשיזױצנַארֿפ ןֿפױא טכער ענַײז
 רעַײנ רעד טָאה דלַאב .טנעה ענייא ןיא ןרעוו טגינײארַאֿפ טינ לָאמניײק
 יָאלָאק יד .ךיוא לָאּפַאעג ןיא טֿפַאשרעה יד ןעמוקַאב עינַאּפש ןוֿפ גיניק
 ןַאלימ טֿפַאשגָאצרעה יד ןוא עינלעב ;עינַאּפש ַײב ןבילבעג ןענַײז סעינ
 ,רעגרובסבַאה עשכַײרטסע יד ןבענענקעװַא ןעמ טָאה

 ןטײקֿכילנעמ עטיירב טנֿפעעגֿפױא טָאה םולש רעטכערטוא רעד
 -רעה רעלַאינָאלָאק ןַײז רַאֿפ ןוא דנַאלגנע ןוֿפ לדנַאה ןשינַאעקָא ןרַאֿפ
 ,הרירי יד טלָאמעד ןוֿפ ןָא ךיז טבייה ךַײרקנַארֿפ רַאֿפ ,טרעקרַאֿפ ,טֿפַאש
 ןוֿפ ,רָאי 24 גידנעטשבלעז) .819 קיוודול ןוֿפ טַײצ-סגנורינער עגנַאל יד
 ןרעווש ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה (רָאי 79 עצנַאג טױט סרעטָאֿפ ןַײײז
 ,םיזירק

 עג זיא .81 קיוודל .וָאל ןָאשוד .רוטנענער יד .108 8
 טכַארבעגֿפױא ױזַא ןעוװעג זיא קלָאֿפ סָאד ,רָאי ןט-1715 ןיא ןברָאטש
 ןבָארגַאב וצ טלַײאעגוצ ךיז טָאה ןעמ זַא ,תולָפמ עלַא יד ןוֿפ טציירעצ ןוא
 עכילדנַיֿפ רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,דַארַאֿפ םוש ןהָא גיניק םעד

 טלָאװ ןיורק יד .ןרָאװעג ןכָארבעג דלַאב זיא האוָוצ ןַײז .ןעגנוטערטסױרַא
 -ֿפניֿפ .אזש קיוודול וצ ,שרוי ןגידעבעל ןגיצנייא םוצ ןײגרעבירַא טֿפרַאדעג

 1715 ןוֿפ אט קיוודול ןעמָאנ ןרעטנוא טריגער טָאה רע) ןוז ןנירָאי
 רַאֿפ טּכַאמענ האווצ ןַײז ןיא .419 קיוודול טָאה רעבירעד ,(1774 זיב
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 .קינעמילפ ַא .אזז .קיוולול ,סוחי ןכילגיניק .ןוֿפ ץנירפ ַא ,ןַאעלרָא ןוֿפ
 יד ןוא ,ןטיאוזעי יד ,ףיה רעד ,םידָדצ ייווצ ןרָאװעג דלַאב ןענַײז םע !

 -צעוענמוא .410 קיוודול רַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,ײמרַא רעד ןוֿפ ןלַארענעג
 -ַאלרַאפ רעד ,ןטסינעסנַאי יד ןענַאטשעג ןענַייז גָאצרעה ןרַאֿפ ;ןיז עכילי
 זַא ,טנָאזענוצ טָאה פיליֿפ ,סַאלק רעלעירטסודניא-םיורג רעד ןוא טנעמ

 -רול סָאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ .טכער עטלַא יד ןלעטשֿפױא קירוצ טעװ ר
 טנעמַאלרַאפ רעד טָאה רעבירעד .םיֿפ יד טימ ןטָארטעג טָאה .אזע |
 ןוֿפ ןיז עֿכילצעזעגמוא יד ןָארט ןוֿפ טניטַייזַאב ,האווצ יד ןעוועג לט
 .ןַאעלרָא ןוֿפ גָאצרעה םעד טנעגער ַא רַאֿפ ןֿפורעגסױא ןוא .416 קיוו

 ןוֿפ גנַאגסױא ןַא ןעניֿפעג טוומעג גנורינער עַײנ יד טָאה לֶכ-םדוק
 -םיוא ןצנַאגניא ןעוועג זיא עסַאק-הכולמ יד  ,ןטַיקגירעװש עלעיצנַאניֿפ
 יד ןוא ,טֿפױקרַאֿפסױא ןעוועג ןענַייז סעקטנָאיַאמ עֿכילניניק יד ,טגידיי
 - ףיוא טקעלקעג טינ וליֿפא טָאה סע זַא ,םיורג ױזַא ןעוועג ןענַייז תו
 ַא רענייא ןייג וצ ןעמוקעג זיא טנעגער םוצ ,ןטנעצָארּפ יד ןלָאצַאב
 םעד טרידוטש טָאה סָאװ ,ןוז ַא סדימשדלָאג ַא ,וָאל ןָאשוד רעדנעלט

 ותְעַׁשב ךיז טָאה רע ,ןדנַאלרעדינ יד ןיא ןוא דנַאלגנע ןיא ןינעדקנַאנ
 גנוריגער רעד וצ ךָאנ ןגָאלשרָאֿפ עלעיצנַאניֿפ ענַייז טימ טדנעוועג טַאהע
 יב ןטלַאהעג ךיז טָאה וָאל ,גלָאֿפרע ןהֶא רעבָא ,,810 קיוודול ןוֿפ
 ,רעמיטכַייר ןוא ןטלענ ךס ַא ןַארַאֿפ זיא ךַײרקנַארֿפ ןיא זַא ,קנַאדעג םעי
 -רַאֿפ ןיא ןרעוו ןגױצעגנַײרַא ןענָאק סָאװ ןוא טשינמוא-טסיזמוא ןגיל סָאו
 עסיורג עגיטֿפניק ףױא גנונעֿפָאה רעד ךרוד ןעגנומענרעטנוא ענעדייש

 שינעביולרע ןַא טנענער םנוֿפ ןעמוקַאב ןוָאל טָאה בײהנָא ןיא ,םיחוָוי
 . .ןעגנוקישרעביא-טלעג רַאֿפ ןוא תואוולה רַאֿפ קנַאב ןטַאווירפ .ַא ןענעֿפע וצ -
 -קַא ןוֿפ ףױקרַאֿפ ןכרוד טעדליבעג ךיז טָאה קנַאב ןוֿפ דנָאֿפ-טלענ נרעד
 -רעטנוא רעד ןוֿפ ןענַײש-לײטנָא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןריּפַאפ ה"ד ,םעיצ |

 רעד .םיחוור יד ןיא קלָח :ַא ףיוא טכער ַא ןבעגעג ןבָאה ןוא גנומענ
 ,ןטעליב ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא תואוולה ןבעגעגסױרַא טָאה רעדיװ קנַאב = -
 -ענ יד .טלענ יװ טקנופ ןטעליב יד ןעמונעגנָא טָאה גנוריגער יד ןוא = -
 טביולרע טָאה גנוריגער יד לַיײװ ,טוג רעעז 'קעװַא דלַאב ןענַײז ןטֿפעש = -

 ,םעיצַארעּפָא עגידנעניול ייר עצנַאג ַא ךָאנ קנַאב ןטימ ןדניברַאֿפ וצ ץוָאל
 עשידניא-טסעוו ַא ,סעיצקַא ףיוא ךיוא ,ןרָאװעג טעדנירנעג זיא םנטשרע -
 עדַאנַאק ,סעינָאלָאק עשינַאקירעמַא יד טימ ןעלדנַאה וצ ףיוא עינַאּפמָאק -

: 10 
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 - "רעביא טכער סָאד ןעמוקַאב טָאה טֿפַאשלעועג עַײנ יד ;ענַאיזיאול ןוא
 - רעגילָאמַא רעד ןוֿפ ץיזַאב ןצנַאג םעד ןוא סעינעליווירפ עלַא ןעמענוצ
 -רעדנַאנוֿפ ןוא ןֿפיש ןעיוב ןעמונעג טָאה ןעמ .עינַאּפמָאק רעשידניא-טסָא
 טֿכער סָאד ןעמוקַאב וָאל טָאה רעטַייװ ,טלעוו ןקע עלַא ןיא יז ןקיש
 לדנַאה-קַאבַאט ןֿפױא עילָאּפָאנָאמ יד ,גנורינער רעד רַאֿפ טלעג ןגָאלש וצ
 ,ןרעַייטש-הכולמ יד ןֿפױקוצֿפױא טכער סָאד ךילדנע ןוא

 רעד ךָאנ דלַאב .עֿפָארטסַאטַאק עלעיצנַאניֿפ יד .109 8
 -סױרַא עינַאפמָאק יד טָאה "סעיצקַא-יפיסיסימ , יד ןוֿפ עירעס רעטשרע
 ,ךיוא ייךעלקינייא,, ךָאנ ןכיגניא ןוא ,יירעטכעט , ,עירעס עטייווצ ַא ןוָאלעג
 ןוֿפ טרעװ םעד ןבױהעגֿפױא טָאה ןטיֿפָארּפ עסיורג יד ףיוא גנונעֿפָאה יד
 טָאה דלַאב ןוא ,רעוויל 800 טסָאקעג יז ןבָאה ביײהנָא ןיא ;סעיצקַא יד
 "ימָאנ םעד ןיבַנל לָאמ 10 וליֿפַא ןוא 5 ,9 ףיא ןביוהעג חֹקֶמ רעד ךיז
 / ךָאנ ,ריּפַאּפ ןֿפױא ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,טרעװ םעד ה"ד) טרעוו .לַאנ
 / "טָאק יד ןעװ ,(םרעװ-ףױקרַאֿפ רעד) םרוק רעד ןביוהעג ךיז טָאה רעמ
 . ֹויא וָאל ןוא ֿבוח-הכולמ םעד ןלָאצַאב וצ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה עינַאפ
 / -"םױא טָאה קנַאב רעד .,רעלָארטנָאקילַארענעג ןרַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב
 טָאה גנורינער יד ;!ןטעליב ,, עמוס רעסיורג ַא ףיוא גנוריגער רעד ןעילעג
 ןבָאה ,חווָר ןוֿפרעד ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןרָאטידערק עריא טלָאצענסױא סָאד
 / רעד ןוֿפ סעיצקַא ףיוא ןטעליב יד ןטַיײבסױא טֿפרַאדעג רָאנ ןרָאטידערק יד
 / ךס ַא ,600000 ןגיטשעגרעבירַא טָאה סעיצקַא לָאצ יד ,עינַאּפמָאק
 . -גַײרַא ןוא סנגייא ערעדנַא ןוא תואלחנ ערעייז טֿפױקרַאֿפ ןבָאה ןשטנעמ
 ןוֿפ םרוק רעד .קנַאב ןוֿפ ןטעליב ןוא סעיצקַא ןיא ןלַאטיּפַאק יד טגיילעג
 ןרַאֿפ רעכעה לָאמ 40 ה"ד ,20000 זיב ןביוהעג ךיז טָאה סעיצקַא יד
 -עֿפָאה יד טזַײּפשעג ןוא טקעװעג טָאה עינַאּפמָאק יד ,טרעװ ןקלַאנימָאנ
 -יפיסיסימ םעד ןגעוו ,ןֿכיגניא ןעמוק ןזומ סָאװ ,ןקילנ עסיורג ףױא גנונ
 רענייא .ורעפ עַײנ ַא זיא סָאד זַא ,תועידי טַײרּפשרַאֿפ ןעמ טָאה דנגעג
 רעלעה ןוֿפ ןוא ,סעיצקַא יד ןרעדנַא םַײב ןּפַאכוצרעביא ןהעזעג טָאה
 ףױא ,טלעג ךס ַא טנידרַאֿפ טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןשטנעמ ןבָאה טוה
 :;טכָאקעג גידנעטש טָאה ,ןענוֿפעג ךיז טָאה קנַאב רעד ואוו ,סַאנ רעד
 ,ליפש-עשוריב רעד ןיא טגילײטַאב ךיז ןבָאה ןסַאלק עלַא ןוֿפ ןשטנעמ

 רע .טידערק ןוֿפ עדרעוו יד טצַאשעגרעביא קרַאטש טָאה וָאל רעבָא
 ַא םעד ףיוא טַאהעג ןוא ןדרַאילימ 21/2 ףיוא ןריפַאפ ןזָאלעגסױרַא טָאה
 "וצ רעד ,ןָאילימ 200 יו רעמ ךס ןייק טינ -- קנַאב ןיא שינערָאװַאב
 ןעמונעג ןבָאה ןטנעילק לייט .ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז טָאה קנַאב םוצ יורט
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 ,טלָאצעג קנַאב רעד טָאה בײהנָא ןיא .,טלענ ףיוא ןריפַאפ ערעייז ןטַײב =
 ַא ט'לעופ'עגסיוא ןליֿפַא טָאה ןָאל ןוא ,טרעהענֿפױא רע טָאה דלַאב רָאנ
 רעמ םינָמוומ ךיז יב ןטלַאה טינ רָאט ןָאורעפ עטַאװירפ ןייק זַא ,ץעועג י

 -ּפָא ןוא קנַאב ןיא ןטלעג ערעייז ןגָארטנַיירַא ןֿפרַאד עלַא :רעוויל 800 יװ
 ;רױּפַאק טקנופ ןעוועג זיא ןוֿפרעד גנוקריוו יד .ןטעליב רַאֿפרעד ןעמענ
 ערעייז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ לָאמ ַא טימ ןבָאה סעיצקַא יד ןוֿפ רעציזַאב עלַא
 -רעביא ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה יז ןוא ,טינ טרעוו ןייק ןבָאה ךעלריּפַאּפ
 טָאה קנַאב רעד זַא ,ןוָאלענסױא ךיז טָאה ָאד ,טלעג ףיוא סָאד ןטַײב
 ןסַאמ יד ןוֿפ טעװעטַארעג םיוק ךיז טָאה וָאל ,ןלָאצ וצ סָאװ טימ טינ
 טָאה גנוריגער יד .,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא ןוא ןשטנעמ עטריניאור
 -ַאב ןוא קנַאב ןוֿפ ןטעליב יד ףיוא ןעלסקעוו עריא ןטיבעגרעביא טַאהעג
 טָארקנַאב-הכולמ ןניָאד םעד ךרוד ;ןרָאטידערק עריא טימרעד טלָאצ
 רעד רעבָא .,תוֿבוח לייט ןטסערג םנוֿפ ןרָאװעג רוּטִּפ יז זיא ((1790)
 ,אברדַא ;ןביוהעג טינ ךילטנייוועג ןוֿפרעד ךיז טָאה דנַאל ןוֿפ דנַאטשלױאוו
 ,רעגרע ךָאנ ןרָאװעג זיא ענַאל סבַײרקנַארֿפ

 טרינערּפָא טָאה סָאװ ,טנעגער רעד .עגַאל סכײרקנַארֿפ .1 10 8
 רעד ןוֿפ ןדָאטעמ יד טשרעדנַאעגרעביא טינ טָאה ,(1798--1719) רָאי 8 -

 ןטקעריד םעד ןוֿפ םעטסיס עטלַא יד ןבילבעג זיא סע ,גנוטלַאװרַאֿפ
 ןסַאלק ייווצ עטשרעבייא יד וריוצ ןזָאלעג ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,רעַײטש
 ןבילבעג ויא סע .,םוטרעיופ םַייב ןשָארנ ןטצעל םעד טסערפעגסיורַא ןוא
 ,ךיוא גנורעַײטשַאב רעטקערידמוא רעד ןוֿפ םעטסיס עטלַא יד טֿפַארק ןיא
 -לָארטנָאק יד ַײב ;ןצינערגיסֿכָמ ןוֿפ ןטינשעצ ןעוועג זיא ךַײרקנַארֿפ ץנַאג

 הֿכולמ ןייא ןוֿפ ןרָאֿפרעבירַא םַײב יװ ,םָכִמ ןעמונעג ןעמ טָאה ןטקנופ -
 טָאה רעַײטשיץלַאז םעד ןוא רעַײטש-קנַארטעג םעד .רערעדנַא רעד ןיא
 ןטלַאהעג ןבָאה ייז ,םירכוח סט ןענָאמוצניא ןבעגעגרעביא ןעמ
 ,ןרעלָארטנָאק ,רעלייצ ,רעבַיירש ןסַאמ עסיורג ןובשח םענעגייא רעייז ףיוא
 .-ַאב יד ןלָאצ עקַאט יז ןגעלֿפ גנורינער רעד .,רעטֿכעװ ןוא רענָאמנַײא
 - =לֿפַב ןלָאצַאב רַאֿפרעד ייז טגעלֿפ גנורעקלעֿפַאב יד רָאנ ,עמוס עטמיטש
 ,הסָנֿכה עסיוועג ַא ךיז רַאֿפ ןענערָאװַאב טלאוועג טָאה- גנוריגער יד .םִיַלֿפכ

 רעדָא םעד ןוֿפ שטנעמ ַא ליֿפיװ ,טמיטשַאב יונעג יז טָאה רעבירעד ןוא -

 רעריווטעי ןוֿפ דננעג םענעי רעדָא םעד ןיא ןֿפױק ףרַאד סַאלק םענעי ןוֿפ
 ,הסיֿפת ,ףָארטש-טלעג טמוקעג טָאה תונקת יד ףיוא ןַייז רֿבוע רַאֿפ ;הרוחס
 ןענַײז סע ואוו ,רעַײטש-ץלַאז ןסיורג םנוֿפ ןדנגעג יד ןיא ,טעברַא-סגנַאװצ
 ןיא ןֿפױק טוומעג גנורעקלעֿפַאב יד טָאה ,ןעוועג טינ ןעַײרעכָאק-ץלַאז ןייק
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 : : , ישי א רייד = : :

 - ,חקמ ןֿכױה ַא רעעז רַאֿפ ּפָאק ןַא ףיױא ץלַאז טנוֿפ 7 רָאי ַא ןוֿפ ךשמ
 - ,ןשטנעמ ןוֿפ םנגייא לסיב סָאד ןריקסיֿפנָאק ןעמ טנעלֿפ טעמכ רָאי עלַא
 . טינ ןבָאה יז לַײװ ,טיורב ןֿפױק וצ סָאװ טימ טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ
 - םנוֿפ ןדננעג יד ןיא ,טרעקרַאֿפ ,ץלַאז סָאמ עטנדרָארַאֿפ יד טֿפױקעג
 .ןיא ץלַאז ואוו ןוא ץלַאז טכָאקעג טָאה ןעמ ואוו ,רעַײטש-ץלַאז םעניילק
 - ןוא ךױרברַאֿפ םעד ןצינערגַאב עיצַארטסינימדַא יד טנעלֿפ ,לװלָאװ ןעוועג
 .  ןצניװָארּפ יד רַאֿפ תורתומ יד ןֿפױקרַאֿפ טינ לָאז ןעמ זַא ,ןבעג גנוטכַא
 - 10000 יב ןריטסערַא ןעמ טנעלֿפ רָאי עלַא .רעַײטשדץלַאז ןסיורג םנוֿפ
 - ;ןטסידנַאבַארטנָאק יד ןֿפלעהטימ רַאֿפ רעדָא עדנַאבַארטנָאק רַאֿפ ןשטנעמ
 5 ,סערעלַאג יד ףיוא ןקישרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ טרעדנוה עכילטע

 / ןיא ןוא ןט-18 ןוֿפ ףוס םוצ .םישזער רעטלַא רעד .1 8
 . יא רעדנעל עשיאעּפָאריײא לייט ןטסערג עד ןיא ןעוו ,ה"י ןט-19 בײהנָא
 / עמ טָאה ,עיצולָאװער עשיטילָאּפ ןוא עֿכילטֿפַאשלעזעג ַא ןעמוקעגרָאֿפ
 / רעד .יםישוער רעטלַא רעד, -- גנונעדרָא עגידרעירֿפ יד ןֿפורעגנָא
 / ץלַא ךָאנ טײטשַאב סע סָאװ ,סָאד זיא םישוער ןטלַא ןוֿפ ןמיס-טפיוה
 / םנוֿפ רעדניקסדניק יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד (רעטלעלטימ ןוֿפ השוריב)
 / טעברַא סָאװ ,סַאלק םעד ןשיווצ ןוא סַאלק ןשירעציזַאב-שירעגירק ןנילָאמַא
 / ןעגנַאגעגרעבירַא ןענַיז סעיגעליוירפ ןוא םסעלעטש ,טריצודָארּפ ןוא
 / יד ,טַײקניננעהּפָא יד ךַאו-השורי ַא ןעוועג זיא ענענייא סָאד :השוריב
 . יד ןוֿפ ןסערעטניא יד טנידעג ןֿפָא טָאה הכולמ יד .,טֿפַאשטכענקבַײל
 - ,ךילטנייוועג ךזיא םישזער רעטלַא רעד .,ןסַאלק עטשרעבייא עֿכילגעמרַאֿפ
  -ֿפילנעורעפ רענלצנייא רעד רַאֿפ גנַאװצ ןסיורנ ַא טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג
 . ןעװעג ןענַײז גנושרָאֿפ עכילשטנעמ יד ,טסיינסגנומענרעטנוא רעד .,טַײק
 / ןַײז ֹוצ ,דנַאטש ןַײז וצ טדימשעגוצ ןעוועג זיא שטנעמ רעד ,טמיילעג
 / םענילק ַא ןוֿפ ןסערעטניא יד טצישעג טָאה טכַאמ-הכולמ יד ,הנומא
  ןעַײרֿפ ַא רַאֿפ ,קנַאדעג ןעַײרֿפ ַא רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה יז ,לֿפַײה
 . יא םישוער רעטלַא רעד רָאנ ,טֿפדורעג יז יז טָאה רעבירעד ;טרָאװ
 / דנַאלגנע ןיא ,רעבלעזרעד ןצנַאגניא ןעוועג ץעּפָארײא ןיא םוטעמוא טינ
 / רעד ויא טנעניטנָאק ןֿפױא .קרַאטש ױזַא טינ .ןעוועג גנוקירדַאב יד זיא
  ץלַא ,םורד ןוא תרומ ףיוא רעטַײװ סָאװ ןוא ,רערעווש ןעוועג םישזער
 / טשרעהענ ךָאנ טָאה דנַאלסור ןוא ןליופ ,ךַײרטסע ,ןסַירּפ ןיא :רעגרע
  ןיא לָאמַארעדיװ ןוא עילַאטיא ןיא ,עינַאּפש ןיא ,טֿפַאשטכענקבַײל יד
 - ."וצ ןצנַאנניא ןעוועג ךיוא ןבעל עגיטסַייג סָאד זיא דנַאלסור ןוא ךַײרטסע
 .  ןוױצנַארֿפ יד רַאֿפ רעטסומ ַא ןעוועג דנַאלגנע זיא רעבירעד .טקיטשעג

 לא
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 יד ןוא ;טַײהַײרֿפ רערעסערג ַא וצ גנובערטש רעייז ןיא ה"י יש 5
 עשיזיױצנַארֿפ יד ןוֿפ ןריֿפ טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדיוו רעדנעל ערעדנַא

 ,טַײצ רעגעי ןוֿפ ןעעדי

 ,טרעדנוהרָאי ןט"18 ןיא דנַאלגנע 3

 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןיא .ןניו יד ןופ הלשממ יד . 8
 - ענעדײשרַאֿפ טימ סעפורג ענעדײשרַאֿפ טנינײארַאֿפ ךיז ןבָאה רָאי ןטײ8
 ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ םַאלק רעשירחוס רעד ,עיטַארקָאטסירַא יד :ןסערעטניא !
 יד ןוֿפ םַארגָארּפ רעד ףיוא תחַא-די טכַאמענ ןבָאה ייז ,סרעטנעסיד יד -

 -רעבייא ןַא ןבָאה לָאז טנעמַאלרַאּפ רעד :טרעדָאֿפעג ןבָאה סָאװ ,ןגי
 - קיטילָאּפ-סגנופַאכרַאֿפ יד ןרעוװ טרעטײרברַאֿפ לָאז סע ,גיניק ןרעביא גָא
 טאל ןיא רעבָא .,ןכַאז-הנומא ןיא ץנַארעלָאט ןטליג לָאז סע ,םי ןֿפױא
 סָאד טגנַאלַאב ןבָאה סע עכלעוו וצ ,סירָאט יד ןעוועג רעקרַאטש ןענַײז -
 ַא .,טַײקֿכילטסַײג עשינַאקילגנַא יד ןוא רעציזַאב-דרע לעיני א 1
 ןעוועג טיירג וליֿפַא ןענַײז ,ןטיבָאקַאי ענעֿפורעג ױזַא יד ,םירָאט לייט
 ןיא ,ןטרַאיטס יד ןוֿפ עיטסַאניד ענעבירטרַאֿפ יד קירוצ ןעגנערבוצפָאר 8

 רעבָא ;הלשממ יד ןעמונרַאֿפ ןניוו יד ןבָאה טנעמָאמ םענעדײשטנַא םעד
 ,גנירג ױזַא טינ ןעוועג זיא יז ןלַאה :

 ןבָאה ןגיוו יד ,דנַאלגנע ןיא רעדמערֿפ ַא ןעוועג זיא .111 םלעהליוו
 ןַײז רַאֿפ ןבָאה טֿפרַאדעג יז טָאה רע ןוא ,דנַאלננע ןייק טכַארבעג םי

 ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא טַייצ ןַייז ןיא ,ךיוא קיטילָאפ רעלַאטנעניטנָאק --
 יד טצנַאגרעד טָאה סָאװ ,(1701) השורי-ןָא רט רעד ןגעװ ץעזעג רעד - -

 רעטשרעבייא רעד ןגעװ (91 8 העז) טכער ןנעוװ ליב םנוֿפ ןעגנומיטשַאב :
 ןרָאװעג טגיטַיײזַאב זיא גיניק רענעבירטרַאֿפ רעד ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ טּכַאמ

 ךילטנייועג ,(רעזעװ ןוא עבלע רעד ןוֿפ םָארטש ןטשרעטנוא םִייּב םוט = |
 ןעמונעגסיוא ןעוועג ץעועג םעד ןיא ןענַייז רעטַײװ ,ןטנַאטסעטָארּפ ךיוא - }
 עגידרעטעפש עלַא רַאֿפ ֿבוח ַא ןַײז טֿפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,םיאָנֹת יד = -

 סָאװ) :יטָאר ןעמייהעג , ןכילניניק םנוֿפ טקַא ןכילטיא רעטנוא (1 ;ןניניק
 ,רעטסינימ םנוֿפ המיתח יד ןַײז זומ (טכַאמ-ריֿפסוא יד טַאהעג טָאה רע -

 ןנידעגגַאב טינ ןָאק גיניק רעד .טקַא םעד רַאֿפ תויַרחא יד טגָארט ּסָאװ

 אפ

 /  טֿפרַאדעג ןָארט רעד טָאה .111 םלעהליוו ןוֿפ טױט ןכָאנ .ןָארט ןוֿפ -
 /  ,עננַא ,רעטכָאט רערעגניי .11 סמעשוד וצ ,ץעזעג םעד טול ,ןײגרעבירַא
 /  עטַײװ וצ -- ריא ךָאנ ;םויטנַאטסעטָארפ םעד יירטעג ןעוועג זיא סָאװ

 /  "ּבטשריֿפ שטַייד ַא) רעװָאנַאה ןוֿפ רעשרעה יד ,ןטרַאויטס יד ןוֿפ םיֿבורק -



 יא 1 יי זי + =

 יא לש ְש : :

 עי יי 2 מוט טאאשטגאהטאאאאטאגא ?טשמ סאוט קב -  ,הגַאלננע ןיא ףמַאק-ײטרַאּפ רעד + 50

 יד ףיוא ןַײז רֿבוע רַאֿפ טכירעג םוצ ןגיוצעגוצ טרעוו סָאװ ,רעטסינימ ןייק

 יז טינ ניניק רעד סָאװ ,ןרָאטסינימ יד ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ;ןצעזענ
 ,טנעמַאלרַאפ ןרַאֿפ ךיל טרָאוװטנַאר ַאֿפ ןענַיז ,גנוטלַאװרַאֿפ יד רעביא
 רעטכיר ַא ;טרָא רעַייז ןוֿפ רעטכיר ןייק ןצעזּפָארַא טינ ןָאק גיניק רעד (9
 ,םעטַאלַאפ ערייב ןוֿפ םולשַאב ַא טױל רָאנ עלעטש ןַײז ןרילרַאֿפ ןָאק
 רעטכיר יד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגנַײא זיא סע ,רעטרעוו ערעדנַא טימ
 .ןיורק רעד ןוֿפ גיננעהּפָאמוא ןענַײז

 עננַא ןיגיניק יד .ס'ירָאט יד ןוֿפ טֿפַאשרעה עצרוק יד .113 8
 רַאֿפ המחלמ יד ןעמלעהליוו ןוֿפ ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,(1714---1709)
 יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןרינער טוומעג ךיוא טָאה ,השורי רעשינַאפש רעד
 שארב ;םוירעטסינימ ןשירָאט ַא טעדליבעג יז טָאה ףוס םוצ טשרע ,ןגיוו
 העז) םולש רעטכערטוא םנוֿפ רעֿפַאש רעד ,קָארבגנילָאב ןענַאטשעג זיא
 ןלַאֿפ טכַאמענ יז טָאה סירָאט יד ןוֿפ הלשממ עצרוק יד רעבָא ,(17 8
  השורי רעשינַאּפש רעד רַאֿפ המחלמ רעד ףרהה ייד רעגנַאל ַא ףיוא

 -קנַארֿפ ,טרעקרַאֿפ ;טכַאמ-רעסַאוו עשיסַאלק-טשרע ןַא ןרָאװעג דנַאלגנע זיא
 - ףױא .ןטָאלֿפ ערעייז ןריואוועגנָא המחלמ רעד ןיא ןבָאה דנַאלָאה ןוא ךַײר
 ײטרַאפ רעייז רַאֿפ ןוא ,ןענואוועג סַײנַארעביא ןגיוו יד ןבָאה ןֿפוא ַאזַא
 רעריֿפנָא יד ,ןוטוצֿפױא ךַאז ןייק ןזיװַאב טינ ןרָאטסינימ-ירָאט יד ןבָאה
 ןיניניק רעד ןוֿפ טױט ןכָאנ ןֿפור וצ העָדב טַאהעג ןבָאה סירָאט יד ןוֿפ
 -ֿפיױא וליֿפַא ןבָאה ןטיבָאקַאי יד ;(ןוז .11 סמעשזד) טנעדנעטערפ םעד
 ,דנַאלטָאש ןנינרעב םעד ןיא ןטרַאויטס יד תֿבוטל דנַאטשֿפױא ןַא ןביוהעג
 -ָאעֿפ ,עשילַאכרַאירטַאפ סָאד ןטלַאהעגֿפױא טַאהעג ךָאנ ךיז טָאה סע ואוו
 רעד בילוצ .רעװעדָאה-ךיֿפ ןוא רענעי ןוֿפ קלָאֿפ עשירעגירק ןוא עשילַאד
 ןט-1714 ןיא ןטעברַאֿפ ןוא טלַײאעגוצ ןגיוו יד ךיז ןבָאה הנָּכס רעניזָאד
 רעריֿפנָא ערעדנַא יד ןוא קַארבננילָאב ,עיטסַאניד עשרעווָאנַאה יד רָאי
 טפשמררַאֿפ יז טָאה ןעֶמ ןוא ךַײרקנַארֿפ ןייק ןֿפָאלטנַא ןענַייז סירָאט יד ןוֿפ
 .ןרָאװעג ןלַאֿפעצ ןצנַאגניא זיא ײטרַאּפ רעייז ;ןגיוא יד רעטנוא

 עשיגיוו יד ןבָאה טציא .טעניבַאק םנוֿפ גנודליב יד . 8
 גרָאעג גיניק .,טכַאמ יד ןעמונרַאֿפ גנַאל ףיוא תוחפשמ עשיטַארקָאטסירַא
 ןדיירֿכרוד ךיז טנעלֿפ ןוא שילגנע ןייק טנָאקעג טינ טָאה .1 (שזדרָאשזד)
 -עג ,רענַײז ןוז רעד .רעצעזרעביא ןַא ךרוד רָאנ ןרָאטסינימ ענַײז טימ
 ןַא יו דנַאלגנע ןיא טריפשעג ךיוא ךיז טָאה (1760--1797) .11 גרָא
 ;עלהנידמ ןיילק ַא ןיא רעשרעה ןעוועג רעירֿפ ןענַייז ייז ,רעדנעלסיוא
 סָאװ ,דנַאל גיטכעמ ןוא סיורג ַא ןיא טכַארבעגּפָארַא יז ןעמ טָאה טציא
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 151 .טעניבַאק-ןרָאטסיניפ רעד

 רָאנ טַאהעג יז ןבָאה העֵד ַא רעכָא ,הסנכה עשפיה ַא ןבעגעג יז טָאה
 ,ןעײטרַאפ ענעי ןוֿפ רעריֿפ יד טליפשענ ןבָאה עילָאר-טפיוה יד :עּפַאנק ַא
 גנולעטש ערעדנוזַאב יד טָא ,עיטסַאניד עַײנ יד טצעזעגקעװַא ןבָאה סָאװ
 דנַאלגנע ןיא ךיז לָאז סע ,ןֿפלָאהעגטימ טָאה ןגיניק עשרעוָאנַאה יד ןוֿפ
 ,טעניבַאק-ןרָא טסינימ רעד ןדליב

 טָאר ןעמייהעג ןַײז ןיא ןדַאלנַײא ןָא גנַאל ןוֿפ טגעלֿפ גיניק רעד
 ענעי רערָא יד ןריֿפ וצ ןבעגרעביא טגעלֿפ רע ןעמעוו ,ןענָאזרעפ עסיוועג
 רעד טָאה ןטרַאיטס יד ייב ,טכַאמ רעגידנריֿפסױא רעד ןוֿפ גנולײטּפָא
 רערילנטימ ענעי וצ יורטוצמוא סיורג טימ ןעיצַאב ךיז ןעמונעג טנעמַאלרַאּפ
 יד ,טָאר םגיניק םעד ןיא ןטערטוצנַיירַא ןעמיטשנַייא ןנעלֿפ סָאװ ,ענַײז
 ןעמ זיא יטעניבַאק , ןיא ןסָאלשעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רָאּפ
 ,גיניק רעד ,.111 םלעהליוו .,טַאררַאֿפ ןיא ןַייז וצ דשוח ןעוועג הטונ דימּת
 ךיז טָאה ,טנעמַאלרַאפ ןטימ ךַאמּפָא ןַא טיול ןייג וצ ןעמוקעג זיא סָאװ
 יד ןוא ןגיו יד ןוֿפ ,ןעײטרַאּפ עדייב ןוֿפ םיצעוי ןעמענ וצ טסַײלֿפעג
 ייטרַאפ רעדעי רעבָא ,דֵׁשח ןייק ןֿפרַאװ טינ לָאז דצ ןייק ידכ ,סירָאט
 טלָאװעג טָאה יז ה'ד ,טעניבַאק ןגיטרַאנייא ןַא ןבָאה טלָאװעג טָאה
 ,ןגיוו ןעוועג ןרָאטסינימ עלַא רעדָא ןענַייז טַײצ סעננַא ןיא  ,ןיילַא ןשרעהי

 טוװמעג טָאה גיניק רעשרעװָאנַאה רעטשרע רעד .,סירָאט עלַא רעדָא
 םיא טָאה ןגיוו יד ןוֿפ ײשרַאּפ-רעגיז יד סָאװ ,רעדילנטימיטָאר ענעי ןעמענ
 טרעהעגֿפױא רע טָאה ,ךַארּפש יד ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה רע תויה .ןבענעג
 ףיוא ןעמוק טרעהעגֿפױא וליֿפַא טָאה רע ,טָאר ןיא ץיזרָאֿפ םעד ןריֿפ וצ
 ןבַײלקֿפױא ןביױהעגנָא טעניבַאק רעד טָאה ןָא טלָאמעי ןוֿפ ,ןעגנוציז יד
 דנַאלגנע ןיא,, זַא ,ןנָאז .11 גרָאעג טגעלֿפ רעבירעד  ,גיניק םעד ןהָא ךיז
 ץלַא ךָאנ טָאה גיניק רעד ,יןרָאטסינימ יד רָאנ ,גיניק רעד טינ טריגער
 ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ןטַאטופעד ענעי רעדָא יד טָאר ןַײז ןיא ןֿפורעג
 ,טנעמַאלרַאפ רעד ןֿפור ןסייהעג םיא טָאה סע ןעמעוו ,יד ןֿפורעג רע טָאה
 טַײהרעמ ַא טַאהענ טָאה סָאוו ,ײטרַאפ יד ,רעגיטכיר רעדָא
 טָאה ןײלַא רע סָאװ ,רעדילגטימ ענענייא ענַיז ,טנעמַאלרַאפ ןיא
 טַאהעג טינ טנעמַאלרַאפ רעד ןיוש טָאה ,טכַאמ רעד ייב טלעטשעגקעוװַא
 ןַא ,םע טסייה ,ןרָאװעג זיא טָאר רעֿכילגיניק רעד ,ןַײז וצ דשוח סָאװ ןיא
 טָאה ,טנעמַאלרַאפ םעד ,םיא וצ ;טנעמַאלרַאּפ םנוֿפ טעטימָאק-ריֿפסיוא
 ,טייהרעמ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,ײטרַאפ יד ,טכַאמ עצנַאג יד טגנַאלַאב
 ןיא ןעוועג זיא טַײהרעדנימ יד ;ײטרַאפ עש רעטסינימ יד ןעוועג זיא

 ןַײז חַצנמ טעװ יז זַא ,גנונעֿפָאה ַא טַאהעג טָאה ןוא עיציזָאּפָא רעד -
 ,ײטרַאּפ עשרעטסינימ יד ןרעוו יז טעוװ ןַאד ןוא ,ןלַאװ עגידנעמוק יד ַײב
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 8 טֿפרַארעג ןבָאה ,עיטסַאניד עשרעווָאנַאה יד ןגיניק ןבױהעגנָא טָאה סע יו
 "עג ארומ רעבָא ןבָאה ןגיו יד ,טנעמַאלרַאפ םוצ ןלַאװ עַײנ ןעמוקרָאֿפ
 8 רעד ןיא ןעמוקַאב ןבָאה יז סָאװ ,טַײהרעמ יד ייז ןרילרַאֿפ רעמָאט ,טַאה |
 / ערעיײז טרעגנעלרַאֿפ ןײלַא ייז ןבָאה ;דנַאטשֿפױא ןשיטיבָאקַאי ןוֿפ טַײצ |

 . יד .רעלייוװ יד ַײב ךיז גידננערֿפנָא טינ ,רָאי ריֿפ ףיוא ךָאנ ןטכַאמלוֿפ
 2 ןטלַאהנַײא ןפלָאהעג ךיוא רעטַײװ - ךָאנ יז טָאה םעטסיסלַאװ עגידהנושמ
 7 / ,הלשממ יד גנַאל ףיוא

 . "עצ, יד ןוֿפ ןניוצעג ײטרַאפ ענידנשרעה יד טָאה הקיני-טפיוה ריא
 / -רלֶא לטעטש סָאד טַאהעג טָאה םש ןטסערג םעד .ייךעלטעטש עטלױֿפ
 2 - .רענױאװנַײא 19 טימ רעזַײה 9 לכה-ךס ןעוועג ןענַײז סע ואוו ,םֹורַאס
 - ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא רעזַײה ףניֿפ עלַא םפיוסעגמא טָאה טיּפ עילימַאֿפ יד
 א ,עטַאלַאפ רעטשרעטנוא רעד ןיא ץַאלמ ןרעֿכיז ַא ךיז טֿפַאשעגנַײא
 - רעצזַאב םנוֿפ רעטניטכעמלוֿפַאב ַא ןרָאֿפ וצ ןעמוק טנעלֿפ גָאט ןסיוועג ַא
 / סָאװ ,ןָאדנָאל .טנעמַאלרַאפ ןיא רעײטשרָאֿפ ייווצ ןעמיטשַאב טושפ ןוא
 - רַאפ ןיא טקישעג טָאה ,רענױאװנַײא ןָאילימ בלַאה ַא טַאהעג ןַאד טָאה
 - -שינ 30 ןוא ;(ןַאמ 199000 ףױא םענייא וצ ה'ד) ןטַאטופעד 4 טנעמַאל
 -נַײא 378 יוװ רעמ טינ טַאהעג םענייאניא עלַא ןבָאה סָאװ ,םיֿבושי עניט
 - ,(ןשטנעמ 6 ףיוא םענייא וצ ה'ד) רעייטשרָאפ 60 טקישענ ןבָאה ,רעניואוו
 ,דנעלטור גָאצרעה םוצ טננַאלַאב דנַאל סָאד , :טגָאזעג טלָאמעי טָאה ןעמ
 - ערעדנַא גיצנַאװצ ךָאנ ןוא לסעקוינ גָאצרעה םוצ ,לַאדסנָאל דרָאל םוצ
 .'ױרַאה ןוא תורָרש ערעזנוא סָאד ןענַײז יז ןוא ,םיֿבושי יד ןוֿפ רעציזַאב
 = -ַארקָאטסירַא וצ טרעהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןדננעג ענעי ןיא וליֿפַא רעבָא
 םַנֹה .עַײרֿפ ןייק טינ טַײװ ןעוועג ןלַאװ יד ךיוא ןענַײז ,תוחּפשמ עשיט
 יד ןוֿפ ןעוועג סָאד זיא ךָאד ,טרעװרַאֿפ גנערטש ןעוועג זיא ןֿפױקרעטנוא
 .יר ןלָאצַאב ֹוצ ןגָאװצ טגעלֿפ טַאדידנַאק רעד ןעװו ,ןֿכַאז עטסכילטנייוועג
 - ,ןרעװ ןבילקעגסיוא טלָאװעג טָאה רע ואוו ,עדניימעג רענעי ןוֿפ תוֿבוח
 -ענ ןבָאה גנעג עכלעוַא טימ ,ןעמיטש יד טימ טנרָאװַאב ןעוועג רע זיא
 - רֹּבַכּמ ,רעלייו יד ןשיוצ טלענ ןלייט לַײװ ,טַײיל עכַײר רָאנ ןייג טנָאק
 ,טלעג עטוג טסָאקעג טָאה ןלַאװ יד רַאֿפ יז ןַײז
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 - -רעײטשרָאֿפ ַא רָאנ ןעוועג טנעמַאלרַאפ רעד זיא ןֿפוא .ַאזַא ףיוא
 / ןענַײז ןטַאטופעד יד .טַײל עכַײר עפורג רעסיורג ןייק טינ ןוֿפ טֿפַאש
 - טַאהעג ןבָאה ייז רעדָא ,ןרָאינעס עסיורג יד ןוֿפ ןטנעגַא ןעוועג רעדָא
 טמא ןעוװעג רעווש ױזַא טינ רעבירעד זיא סע ;רעטרע ערעייז טֿפױקעג



 יי ךעֿכ |

 - עננַאל ךיז טָאה ןעלטימ עכלעזַא טימ ,ךיוא עטר ןיא יז ןֿפ
 ןהעזעג יז ןבָאה רעירֿפ ,תוחפשמ עשיניוו לָאצ עניילק ַא ןטלַאהעג ןרָא 7
 ערעייז ןגעלֿפ ךָאנרעד ןוא ,ךילנימ יװ ןטַאטופעד לי ױזַא ןריֿפוצֿכרוד |

 ןיא ןעמיטש עַײנ ךיז ןֿפַאשוצנַיא ןהעז ךָאנ ,ןרָאטסינימ יד ,רעריֿפנָא
 וי רעדילנטימ יד ןשיווצ ןליימ ןנעלֿפ ןרָאטסינימ יד .אֿפונ סנעמַאלרַאּפ
 ,תונתמ-טלעג םַּתס ןוא סעיסנעפ ,סעלעטש טנעמַאלרַאפ

 .,ןגרָאעג ייווצ עטשרע יד ןוֿפ רעטסינימ רעד טָאה גנעג עכלעזַא ךרוד
 רעד .,דנַאנַאכָאנ רָאי 20 עצנַאג טכַאמ רעד ייב ךיז ןטלַאהעג ,לָאֿפלָאוא

 טָאה ,סעקינרַאבַאכ ןסעועג ןענַײז סע ואוו ,טנעמַאלרַאפ רעשיֿכרַאנילָא = -
 ;טָאפסעד רע'תמא ןַא יו רָאנ ,גנוטערטרַאֿפסקלָאֿפ ַא יװ טינ טריֿפעג ךיז
 טָאה רע סָאװ ,עדער ַא ןקורדּפָא טלָאװעג טַאטופעד ַא טָאה רעמָאט |
 ןלעיצעפס ַא ףיורעד ןבָאה טזומעג רע טָאה ,טנעמַאלרַאפ ןיא ןטלַאהעג | :
 זיא םָאד ,סעצָארפ ַא םיא ןנעק ןריֿפרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ ,טינ בוא ,רשֹכָה -
 ,עיציזָאּפָא רעד ןגעק ןֿפמעק וצ לטימ ַא ןעוועג -

 ,ה"י ןט-18 ביײהנָא ןיא רומַארעטיל עשילגנע יד .116 8 :
 גנונעדרָא-הֿכולמ עשילגנע יד זיא תונורסח עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ -

 דנַאל רעדנַא זיא סע ןכלעוו ןיא רדֵס רעד רעדייא ,רעַײרֿפ ןעוועג טרָאֿפ
 ןַא ןגָאוסױרַא טנָאקעג טרָאֿפ ןעמ טָאה טנעמַאלרַאפ ןיא / ,עפָארײא ןוֿפ
 -עג רדסכ טָאה ןעייטרַאפ יד ןוֿפ ץנערוקנָאק יד ,טרָאװ גיגנעהּפָאמוא -

 ןעמ ,גנורינער רעד ןוֿפ םיִשֲעַמ יד ןריקיטירק לָאז ןעמ זַא ,וצרעד טכַארב = }
 ךיז טָאה גנוניימ עכילטֿפַאשלעזעג יד .תולֹווַע ענעדישרַאֿפ ןקעדֿפױא לָאז - 

 .ןרעהנַײא טזומעג ךיז ןבָאה ןויירק עגידנשרעה יד ןוא ,ןגָאזסױרַא טנָאקעג | -
 -גנע ןוֿפ ןבעל עגיטסַייג עכַײר סָאד ּפָא טינ ױזַא ךיז טלניפש ץעגרע ןיא

 -עג ןעוועג זיא ןיילַא גנוריגער יד ,טלקיװטנַא טיירב ךיז ןבָאה עריטַאס
 -רַאֿפ ןלָאז יז זַא ,רעבַײרש ןוא רענדער עגיצנוק ןבענוצרעביא ןעגנואווצ
 וצ ידכ ,ןוט טנָאקעג טינ ךַאז ןייק טָאה יז רָאנ : ;ןעננוניימ עריא ןגידייט

 ןלַאֿפעגנָא ןֿפורֿפױא ןוא ןטעלֿפמַאפ ענַײז ןיא זיא סָאװ ,רעריֿפירָאט םעד
 / םעד ןֿפורעגנָא שורֿפב ןוא טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ טַײקנברָאדרַאֿפ רעד ףיוא

 .'יעיצפורָאק רעד ןוֿפ רענָאיסימ רעֿפילטנֿפע , רעטסינימ ןטשרע :
 30 יד ןוא רָאי ןט-1688 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ הֿפוקת רעד ןיא 0
 ,רעבַײרש רעשיטילָאפ רעסיורג ַא יו ,טקורעגסױרַא ךיז טָאה םעדֿכָאנ רָאי = }
= 08 | 

 . יה ןוא קיטסילַאנרושז יד ,טַײצ רענעי ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןיא יו ,דנַאל -

 -  ןרָאװעג רעטסינימ ַא ןוֿפ טציא זיא קָארבגנילָאב .עיציזָאּפָא יד ןקיטשרעד
 - ןגעקטנַא גיטכעממוא ןעוועג זיא לָאפלָאוא ןוא ,רעבַיירש רעטריטנעלַאט ַא
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 - דָאר,ןַאמָאר ןַײז טימ ןרָאװעג םסרוֿפמ רעטעפש זיא סָאװ ,ָאֿפעד לעינַאד
 רעטנעסיד ַא ןוֿפ עילימַאֿפ רעד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה ָאֿפעד .,"ָאזורק ןָאזניב
 .11 זלרַאשט ןוֿפ טַײצ רעד ןיא דנַאטשֿפױא םניא טגנילײטַאב ךיז טָאה ןוא
 טימ ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה .11 סמעשזד ןוֿפ טַיצ רעד ןיא ,(88 8)
 רָאנ טָאה גנוניימ ןַײז ךָאנ ;רעדירבסנבױלג ענַײז ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ץיה
 רעד ןיא ,ץנַארעלָאט עזעיגילער ייז ןבעג טנָאקעג טַײהַײרֿפ עשיטילָאּפ
 יד ףיוא תוֿפידר ןביױהעגנָא רעטַײװ ךיז ןבָאה עננַא ןיגיניק רעד ןוֿפ טַײײצ
 טנייל רע ואוו ,עריטַאס עזייב ַא ןבירשעגנָא ָאֿפעד טָאה ָאד ;סרעטנעסיד
 רַאֿפ ,טעברַאיסגנַאװצ ןוא היָלֹת טימ םיסרוקיּפַא יד ןֿפָארטשַאב וצ רָאֿפ
 ןיא ךיז טָאה רע ,ןריטסערַא טלָאװעג ןעָאֿפעד ןעמ טָאה לַאֿפנָא םעד
 ןגעק סעצָארּפ ַא טריֿפרַאֿפ טָאה ןעמ ןעװ רָאנ ,ןטלַאהַאבסױא בײהנָא
 טָאה ןעמ ,טכירעג ןיא .ןעמוקעג גיליװַיירֿפ ָאֿפעד זיא ,רעבעגסױרַא םעד
 זיא קלָאֿפ סָאד ,פולסדנַאש םוצ ןרעוו וצ טלעטשעגסױרַא טפשמרַאֿפ םיא
 ,ץנערק ןוא ןעמולב טימ ןֿפרָאװרַאֿפ םיא טָאה ןעמ ;דצ ןַײז ףיוא ןעוועג
 רעטַײװ ָאֿפעד טָאה הסיֿפת ןיא ,ליֿפעגטימ ןעמירַאװ ַא טימ טסירגַאב
 ךָאװ ןיא לָאמ ריֿפ ןזָאלעגסױרַא ןוא ןטעלֿפמַאּפ ןוא סעריטַאס ןבירשעג
 רעטסינימ רעַײנ ַא טָאה םורַא רָאי ַא ןיא ןיוש רעבָא ,לטעלב-סקלָאֿפ ַא
 ןעמ .טנעלַאט ןשירַארעטיל ןַײז ןצינוצסױא ידכ ,הסיֿפת ןוֿפ זיא טַײרֿפַאב
 . -רַאֿפ ה'ד ,עינוא יד ןריֿפכרוד דנַאלטָאש ןייק טקישעגקעװַא םיא טָאה
 ,(1707) דנַאלגנע טימ ךַײרגיניק ןייא ןיא דנַאלטָאש ןנינייא

 -ַאב ןשינעהעשעג ןוֿפ וַײרק ןניבלעז םוצ ןוא הֿפוקת רעבלעזרעד וצ
 םיכוסכס עזעיגילער יד תעב ,טֿפיוו ס רעקיריטַאס רעסיורג רעד טגנַאל
 -עג ױזַא סָאד ןזָאלעגסױרַא רע טָאה עננַא ןיגיניק רעד ןוֿפ טַײצ רעד רַאֿפ
 :רעדירב יירד סױרַא טרָאד טריֿפ רע ,"סַאֿפ ןנעו על'השעמ , ענעֿפור
 ,םוטנטספיופ םעד רע טניימ ןעניימ ;(ןַאהָאי) ןָאשזד ןוא ןיטרַאמ ,םורטעפ
 ןעמעלַא יז ןוֿפ פֶא טכַאל רע ןוא ,םזיניװלַאק םעד ןוא םוינַארעטול םעד
 ץנַארעלָאטמוא רעייז רַאֿפ ,טינ ףוס ןייק ןעמענ סָאװ ,ןץתקולחמ ערעייז רַאֿפ
 רע ןוא ,ערעירַאק עשינָאלָאעט ַא טכַאמעגֿפרוד טָאה טֿפיוװס ,תועיֿבצ ןוא
 טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןזַיירק עשיטַארקָאטסירַא ענעי וצ טגנַאלַאב טינ טָאה
 עסיורג ַא ןליפש וצ קׁשָח רעד טנערבעג טָאה םיא ןיא רָאנ ;קיטילָאּפ יד
 -קעװַא ןיוש םיא ןבָאה קרעװ עטשרע ענַייז ,ןבעל-הכולמ ןיא עילָאר
 רעשיגיוו רעד ןוֿפ פעק יד :רעלעטשטֿפירש עסיורג יד ןשיווצ טלעטשעג
 רָאנ .טֿפַאשדנַירֿפ ןַייז טכוזעג ןבָאה ןטסילַאנרושז ,ןרָאטסינימ ,ייטרַאפ
 . ,םירָאט יד וצ קעװַא זיא רע ןוא ,טנידירֿפַאב טינ םיא ןבָאה ןגיוו יד
 ,טַײצ-סגנוריגער ס'עננָא ןוֿפ ףוס םוצ טנָאהרעביײא יד ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ
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 ןוא רעכילרעֿפעג ַא ןעוועג רעטַײװ טציא זיא ירעקיטירק , גנוטַײצ ןַײז
 ניננעהּפָאמוא ןוא סיורג ןטלַאהענ ךיז טָאה טֿפױװס ןוא ,חוכ רעסיורנ
 עשרעוָאנַאה יד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,ןרָאטסינימ עשירָאט יד ןגעקטנַא
 טֿפװס זיא ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ײנסָאד-ןוֿפ ןענַײז ןניוו יד ןעװ ,ןגיניק
 ננולצולפ רע טָאה ָאד ;ןילבוד ןיא (רעכילטסַיײג-ערדעטַאק) ןַאקעד ןעוועג
 רעשינַאטירופ רעד טניז זיא סָאװ ,דנַאלריא תֿבוטל לוק ןַײז ןבױהעגֿפױא
 -סינימדַא רעשילגנע רעדמערֿפ רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטשעג עיצולָאװער
 | ,עיצַארט

 ןוא עשיטילָאפ ןוֿפ ןֿפמַאק טימ ןעוועג ךַײר זיא טַייצ-סגנוריגער סעננַא
 ךיז טמוק ןָאדנָאל ןוֿפ רעזַײה-עװַאק עסיורג יד ןיא .ןעײטרַאפ עזעיגילער
 ,רעלטסניק ,רעקיטילָאפ ,עטנרעלעג ,םלוע רעטנוב ןוא רעסיורג ַא ףיוגוצ
 םעַיינ יד עלַא ןעגנילש יז ;טַײל-עשזריב ןוא םירחוס ,ןריציֿפָא ,רעבַײרש
 ןלַאװ יד ןנעװ ,המחלמ רעד ןגעוו ךרוד ךיז ןדייר יז ,ןלַאנרושז יד ןוֿפ
 עשידָאירעפ יד ןיא טלגיפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןסערעטניא ןוא ןשינענענַאב עכילנעט ץלַא יד .װ .וא .א עינילער ,רעטַאעט ןנעוו ,טנעמַאלרַאפ םוצ
 -וצ רעד , ןוא ייקַאזרעדיױלפ רעד ,,.ךעלטעלב יד ןיא טפיוהרעד ,ןבַאגסוא

 ,1714 זיב 1709 ןוֿפ ןזָאלעגסױרַא ןבָאה ןָאסידַא ןוא ליטס סָאװ ,יירעהעז - }
 - רעטעדליבעג רעדיוװטעי ,ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןענַיײז ןלַאנרושז יד
 -רעד םיא ןעמ לָאז ירֿפ רעד ןיא זַא ,טנײװעגנַײא ךיז טָאה רענָאדנָאל
 ןעמ טנעלֿפ ףרָאד ןיא ;'ירעהעזוצ , ןוֿפ רעמונ םעַײנ םעד ייט םוצ ןעגנַאל
 סָאד טרָאד יז טגעלֿפ ןעמ ןוא ,געט-טסָאפ יד ןיא ךעלטעלב יד ןקישּפָא
 ,ךָאװ עצנַאנ ַא רַאֿפ גָאטנוז םוא ןענעייל ֿבור

 ןֿפַאשעג טָאה דנַאלגנע ןיא ףמַאק-סננוניימ רעַײרֿפ רעגידנעטש רעד
 זיא טַײהַײרֿפ-סגנונַײמ יד .,קנַאדעג ןוֿפ טַײקגיגנעהּפָאמוא עקרַאטש ַא
 -רָאי ייווצ רַאֿפ טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ טעברַא רעד ךרוד ןרָאװעג טיירגענוצ
 ,עיצַאמרָאֿפער רעזעיגילער רעד ךרוד ןוא רעטרעדנוה

 עסיורג יד .ה"י ןט-17 ןוא ןט-16 ןיא טֿפַאשנסיװ יד .117 8
 ןוֿפ ןָא ךיז ןבייה טַייצ רעַײנ רעד ןוֿפ ןעגנוקעלפטנַא עֿכילטֿפַאשנסיװ
 -ָאקינ (ןרָאט ןיא ןריובעג) ןטנרעלענ ןשיליופ ןסיורג ןוֿפ קרעוו םעד
 (1543--1473) (קינרעּפָאק ַײלָאקימ --- ךילטנגייא) סוקינרעּפָאק סואַאל
 יד ןוֿפ ןעגנואיירד יד ןנעוו) ,,106 עסיזס1ג910מנ'קוג8 סניטנטעמ 08:016801וג0'*
 -ירג םנוֿפ ערעל רעד ןוֿפ ןטלַאהעג עלַא ןבָאה ןַאד זיב ,(רעפרעק-סלמיה
 .ןיא ךילנעװַאבמוא טייטש דרע יד זַא ,םואעמָאלָאטּכ םָאנָארטסַא ןשיֿכ
 -ָאק .ןטענַאלּפ יד ןוא ןוז יד ךיז ןעיירד ריא םורַא ןוא טלעוו רעד ןטימ !



 - טימ ןויװענֿפױא .טָאה רע ;ערעל עגיזָאד יד טנערֿפעגּפָא טָאה סוקינרעפ
 -ַאלּפ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ךיז טיירד דרע יד זַא ,תויאר עטסרעֿכיז יד
 ,דרע רעד רַאֿפ רעסערג לָאמ ךס ַא ,ךס ַא זיא סָאװ ,ןוז רעד םורַא ןטענ
 םענַײמעגלַא םעד טכַאמעג טָאה ָאנורב ָאנַאדרָאשזד רענעילַאטיא רעד
 . יד ,עירָאעט רעשימָאנָארטסַא סעסוקינרעּפָאק ןוֿפ ריֿפסױא ןשיֿפָאסָאליֿפ
 ַא ןהֶא ןַארַאֿפ ;טלעװ עגיצנייא יד טינ זיא ,ָאנורב טגָאז ,םעטסיס-ןוז
 :למיה רעטסעֿפ ןייק ָאטינ ,לַאטלעװ םעד ןָא ןליֿפ סָאװ ,ןטלעװ רועיש
  עטלייצעגמוא ןוֿפ ןערטנעצ ,ןענוז ךיוא ןענַיײז ,ןעהעז רימ סָאװ ,ןרעטש יד
 םניא ָאנורב טניֿפעג ןבעלטלעוו םנוֿפ גנורעלקרעד יד ,ןעמעטסיס ערעדנַא
 טריפש רע ןוא ,המשניטלעוו רעד ןיא טביילג רע ה"ד ,םזיאעטנַאּפ
 ָאנורב זיא תוסרוקיּפַא ןַײז רַאֿפ ,רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא םעטָא ריא
 ןיא ;טױט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ םיױר ןיא עיציזיווקניא רעד ךרוד
 ,ןֿפױהרעטַײש ןֿפױא ןרָאװעג טנערברַאֿפ רע זיא רָאי ןטײס0

 -שטַײד ןיא (1630---1871) רעלפעק ןבָאה ה"י ןט-17 ןוֿפ בײהנָא ןיא
 . ןעמונענ גיטַיצכַילנ עילַאטיא ןיא (1642--1864) יאעלילַאנ ןוא דנַאל
 רעלפעק .ןעגנונַײשרע עשלמיה יד ןטכַאבָאַאב םַײב ּפָאקסעלעט םעד ןצינ
 ערעדנַא יד ןוא דרע יד עכלעוו טױל ,ןצעזעג יד טלעטשעגטסעֿפ טָאה
 טלעטשעגקעװַא רע טָאה םעדֿכרוד ןוא ,ןוז רעד םורַא ךיז ןעיירד ןטענַאלּפ
 -רעד ןיא ךרע ןַא .גנוקעלפטנַא סעסוקינרעּפָאק דוסי ןטסעֿפ ַא ףיוא
 ןוא עימָאטַאנַא יד ןשרָאֿפ טמענ ןעמ ,קיזיֿפ יד ףיוא טמוק טַײצ רעגיבלעז
 זיא עינָאלָאױזיֿפ ןוֿפ טַרֹּפ ןיא ,רעפרעק ןֿכילשטנעמ ןוֿפ עיגָאלָאױזיֿפ יד
 םעד ףיוא זיא רעירֿפ ;ףיול-טולב םנוֿפ גנוקעדֿפױא יד גיטכיוו טפיוהרעד
 ,(ה"י ןט-17 בײהנָא ןיא) יװרַאג רעדנעלגנע רעד ךָאנרעד ,טעוורעס ןלַאֿפעג

 -רעביא עצנַאג ַא טכַאמעגנָא ןבָאה ןעגנוקעלפטנַא עֿכילטֿפַאשנסיװ יד
 ןָאקעב סםיסנערֿפ ,ןשטנעמ עטעדליבעג יד ןוֿפ תוחומ יד ןיא שינערעק

 טי

 - יד טרעדלישעג גאסזטזג (88מוזמ קרעו ןַייז ןיא טָאה (1696---1501)
 / רעד ןוֿפ גנעג יד ּפָא טֿפרַאװ רע .טֿפַאשנסיװ רעַײנ רעד ןוֿפ ןדָאטעמ

 ,רוטַאנ יד סיוא טשרָאֿפ רעשרָאֿפ-רוטַאנ רעד ןעוו :קיטסַאלָאכס רעטלַא
 - "נסיוו רעטסגיטכיוו רעד ,תוריקח עטקַארטסבַא וצ ןעמוקנָא טינ רע ףרַאד
 רעד זיא סָאד ;עיצקודניא יד ,ןענָאקעב טױל ,זיא גנַאנ רעֿכילטֿפַאש
 -נָאק ןוא ןהעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטקַאֿפ ייר רעצנַאנ ַא ןוֿפ זַא ,שטַײט
 .שרעדנַא ,ןסולשַאב עגײמעגלַא וצ ןעמ טמוק ,גנורַאֿפרע רעד טימ טרילָארט
 -נַארֿפ רעד טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןבַאנֿפױא נא יד ןענַאטשרַאֿפ טָאה
 וצ טכוזעג טָאה רע ;(1650--1596) טרַאקעד רעקיטַאמעטַאמ רעשיזיוצ
 י - =סגינייווסיוא רעד ןוֿפ גנוטכַאבָאַאב רעד ךרוד טינ קנַאדעג םעד ןדנירגַאב
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 ,ןשטנעמ םנוֿפ גנורַאֿפרע רעטסגינייוועגיא רעד ךרוד רָאנ ,רוטַאנ
 ץנעטסיוקע רעד ןיא וליֿפַא ,ןרעו קפוסמ ןעמ ןָאק ,רע טגָאז ,ץלַא ןי

 ןוא ,ןטכַארט רימ :רעֿביז זיא םנייא רָאנ ;טלעװ רעטסנינייוװסיוא רעד ןוֿפ
 ַא לֿכש רעונוא ןיא םיוא ןעניֿפעג רימ ,גיטסַייג רימ ןריטסיזקע אליממ
 ןעיוב וצ טַיײקֿכילגימ ַא ןביג סָאװ ,ןפיצנירפ-דנורג עֿכילרעּפמַיישַאב ייר

 ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא ,טָאה טרַאקעד ,ייז ןרילָארטנָאק וצ ןוא ןעגנוריֿפסױא עַײנ = -
 ,(לכש טסייה 18410) םזילַאנָאיצ ַאר ןוֿפ ביײהנָא םעד ןֿפַאשעג |

 - ףיוא טכַארטעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ייב רָאנ ,שרעדנַא יצ ױזַא
 ןעוועג ןעגנוניישרע-טלעוו יד טציא ןיוש ןענַײז ,רעגייטש ןכילטֿפַאשנסיװ ַא !
 טרעהעגֿפױא טָאה ןעמ ;ס'אצוי-לעופ ןוא תוביס עכילריטַאנ ןוֿפ טייק ַא ,

 ןגעוו ןוא תישאֵרְב-השעמ ןגעוו ןעגנולייצרעד עשילביב יד ןריקיטירק ןנ
 רעד ןוֿפ רעקיטירק רעטסטמירַאב רעד .טַיהשטנעמ רעד ןוֿפ לרוג

 -נעלָאה רעד ןעוועג זיא ה"י ןט-17 ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא לב

 רעד ןוֿפ יא ,ןטסיניװלַאק יד ןוֿפ יא ;ןמַײז עדייב ןוֿפ תוֿפידר ןייטשוצ |
 רעד ןוֿפ םירֿפס ךס ַא ןענַייז גנוניימ סַאזָאניּפש טול ,הליחק רעשידיי -

 - לשמל :טלייצרעד הרוסמ יד סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןוֿפ טינ ןבירשעגנָא לביב
 םישורפ יד ךרוד ןרָאװעג ןבירשרַאֿפ ןוא ןבילקעגֿפױנוצ ןיא השומ תרות יד |!

 - "עג טריטקיד טינ ןיא ך'נּת רעד ,ןושאר-תיב-ןברוח ןכָאנ טַייצ רעד ןיא
 - ןטלַאה ייז לַײװ ,םירֿפס עכילטענ טרָאֿפ ןענַייז סָאד רָאנ ;טָאג ןוֿפ ןרָאװ - .

 ןָאק עיגילער ע'תמא יד ןײטשרַאֿפ רעבָא ,עיגילער ע'תמא יד ךיז .ןיפ =
 ,םישרֿפמ יד רַאֿפ ןשינערעטש םוש ןייק טינ טכַאמ ןעמ ןעוו ,ןַאד רָאנ ןעמ

 .טינ ויא רעד --- םיֿבוט-םישעמ ןוֿפ ןוא תמא ןוֿפ ץעזעג םעד -- הרות |
 .,םיסנ ןיא ןביילג וצ ֿבױחמ |

 -נָא עזעינילער עַײרֿפ ןוֿפ רֹוקָמ רעדנַא ןַא .םזיאעד רעד 8 8

 טנָאוענסױרַא דימת ןבָאה ייז ,ןטנעדנעפעדניא עשילננע יד ןוֿפ טפיוה
 ,לָאמעלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ןרַאּפשנַייא טינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד

 ,גילייה ןיא סָאד -- טגָאועג ןבָאה ןכריק יד ןוֿפ רעדנירג יד סָאװ זַא |
 -נײרַא טינ ןענַײז יז , רָאנ ,ןיװלַאק ןוא רעטול ןַײז טינ ןלָאז סע םיורג יו -

 ןטלַאה ףרַאד ןעמ ,ײטֿפַאשנולק סטָאג ןוֿפ ףיט רעצנַאג רעד ןיא ןעגנורדעג

 -נָא טוומענ ןיוש ןעמ טָאה ,ױזַא דלַאביװ ,םיסנ ןיא ןוא ףושיכ ןיא ןביילג

 - רעד ןוֿפ ןתמא עניבייא יד ןעמענַאב גידנעטשבלעז ןָאק סע רעוװ רעד

 - "רעד ,סעטקעס עשרָאטַאמרָאֿפער יד ןוֿפ ערעל יד ןעוועג זיא ןעגנואיוש -
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 ;ןלַארטש טמענ סע ןעוו ,טכיל עַײנ סָאד ןעמענֿפױא ןוא חומ םעד ןֿפָא
 רעטַײװ סָאװ םיוא ךיז טרעטַייל יז ,רענעביוהרעד ץלַא רדָסֹכ טרעוו הנומא יד
 עטסגינייוועניא יד זַא ,טביולגעג ןטנַאטקעס יד ןבָאה ךיוא ,רעמ ץלַא
 -עג רעד ןוֿפ רעֿבעה וליֿפַא זיא יז ,ענעבירשעג יד טַײברַאֿפ גנוקעלפטנַא
 -עניא רעניזָאד רעד ןיא טרעהעגנָא ךיז ןבָאה ןטנַאטקעס יד ,רענעבירש
 ,ןטסילַאנָאיצַאר יד וצ טרעטנהענרעד ייז טָאה סָאד ;םיטש רעטסנינייוו
 ערעדנַא טימ ,ךָאד זיא סָאד --- גנוקעלפטנַא עטסנינייוועניא יד םורָאװ
 ,דיחי םנוֿפ לכֵׂש רעד ,ןטֿכַארט עגידנעטשבלעז סָאד ,רעטרעוו

 ,טנרעלעג ןבָאה עיגילער רעניד'לכִׂש רעד ןוֿפ רעגידיירפ יד
 ,רוטַאנ םנשטנעמ םעד טימ םכסה ןיא ןעוועג הנומא יד זיא ביײהנָא ןיא זַא
 עשירעלדניווש ןוא עשיצַראה-םע רָאנ ;ןביוהעג ןוא ןייר ןעוועג זיא יז
 ןבָאה ,קלָאֿפ ןרעביא הטילש יד ןפַאכרַאֿפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,םינהכ
 -עג טקעדַאב עיגילער יד זיא ןוֿפרעד ,ןביולג םענייר םעד טלקנוטרַאֿפ
 ןוֿפ ןוא ,ץתקולחמ טימ ןרָאװעג לוֿפ ןוא ןשינעדײרנַײא ךס ַא טימ ןרָאװ
 ןגנעק ענייא ןֿפמעק סָאװ ,תונומא ענעדיײשרַאֿפ יד סָאד ךיז ןעמענ םעד
 : ,םיאנוש-םד יװ ,ערעדנַא יד

 זיא םע ןעוו ,רָאי ןט-1688 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא
 ךיז ןבָאה ,טַײהַײרֿפעסערּפ ןוא טַײהַיײרֿפ-סנבױלג ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ
 ַא ןכוז סָאװ ,ןשטנעמ יד .,טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןעגנוניימ עגיזָאד יד
 רעדָא ײרעקנעדַײרֿפ , ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה ,עינילער עגידלכש
 שינעטנעקרעד ענייר יד רָאנ ןָא ןעמענ סָאװ ,עכלעזַא ה'ד) י!ןטסיאעד
 רעד ךיז טָאה טפיוהרעד ,(סעמנָאד ערעדנַא ןהָא --- 1068 --- טָאג ןוֿפ
 -ָאט ןוֿפ טַײקניטעט רעשירַארעטיל רעד ןיא טלגיפשעגּפָא טלוב םזיאעד
 16 וצ ;קילױטַאק ַא ,רעדנעלריא רענעריובעג ַא ןעוװעג זיא רע ,ןדנעל
 טינ ךיז טָאה דנעלָאט .םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןעמונעגנָא רע טָאה רָאי
 ןיא ,ןעעדיא עיינ יד רַאֿפ רעהֿפױא ןהָא טֿפמעקעג ןוא ור ןייק ןענוגרַאֿפ
 ,ןײטשרַאֿפ וצ רע טינ (1690) ייתודוס ןהָא םוטנטסירק סָאד , ךוב ןַײז
 ןענַײז רעמָאט ,לֿכש ןטימ ןעמענַאב ןזָאל ךיז ףרַאד עיגילער ע'תמא יד זַא
 טינ ךָאנ ןעמ ףרַאד ,ןעמענַאב רלַאב טינ ןענָאק רימ סָאװ ,ןכַאז ןַארַאֿפ
 ןטימ ןוטעג ןעמ טָאה סָאװ ןוא .ךַאז עגיד'תודוס ַא סעפע ןוֿפרעד ןכַאמ
 ידכ רָאנ ,טושפ ןוא רָאלק ןענַײז םוילעגנַאוע ןוֿפ סערעל יד ?םוטנטסירק
 סָאד רעקַאמשעג ײז רַאֿפ ןכַאמ וצ ןוא רענידנצעג יד ייב ןעמענוצסיוא
 עשינַאמ טימ םוילעגנַאװע סָאד טדײלקעגמורַא ןעמ טָאה ,םוטנטסירק
 "םימ יד ןיא ןוא ַײרעכַאמ-ףושיכ רעד ןיא ןענָאמרעד סָאװ ,ןעגנולדנַאה
 ןעקנירט ,ךיז ןגיטעז וצ ףיוא טיורב ןסע ,הרָז-הדובע רעד ןוֿפ סעירעט
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 ןענַײז סָאד -- רעסַאװ ןיא ךיז ןקומ ,טשרוד םעד ןליטש וצ ףיוא ןַײװ
 יד ןוֿפ ןוא ;תיב-ףלַא ןַא ןיא רעדליב יװ ױזַא ,ןלָאבמיס ע'טושפ ץלַא
 ,תודוס ערעסָאװ עדוי ימ טכַאמעג ןעמ טָאה רָאי ץנַאנ ַא ןוֿפ ןֿכַאז עגיזָאד

 -ֿפױא זיא ךרע ןַא טַײצ רעבלעזרעד ןיא .ןענָאסַאמ יד .119 8
 טָאה סָאװ ,דנַאברַאֿפ-הקדצ ןוא -סגנורעלקֿפױא ןַא דנַאלגנע ןיא ןעמוקעג
 ןעוועג זיא סָאד .עּפָארײא ץנַאג רעביא טַייװ טיירפשעגסיוא ךָאנרעד ךיז
 -ַאמיקנַארֿפ זױצנַארֿפ ףױא ,יײסערַאילומ עַײרֿפ , יד ןוֿפ טֿפַאשלעזעג יד
 -ענ ןָאדנָאל ןיא זיא רָאי ןט-1717 ןיא ,ןע גָא ס ַאמ םַּתס רעדָא ,ןענָאס
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גַײװצ ַא ה"ד ,עשזָאל עסיורג ַא ןרָאװעג טעדנירג
 -רַאֿפ עשרעקרעװטנַאה יד ןוֿפ ןלָאבמיס יד ןעמונעגנָא ןבָאה ןענָאסַאמ יד
 -רעדירב עזעיגילער גיטַײצכַיײלג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעטלעלטימ ןוֿפ ןדנַאּב
 ,ךעלגניי-ןרעל ןיא טלייטעג ךיוא ךיז ןבָאה ןענָאסַאמ יד ,ךיוא ןטֿפַאש
 ערעייז טגידנעעג ןוא ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה ייז ,סרעטסַימ ןוא םילעופ
 ,רעמַאה ןטימ ּפַאלק םענעטסָאמעג ןוא ןֿכילרעַײֿפ ַא טימ ןעגנולמַאזרַאֿפ
 ,יישרקמה-תיב ןוֿפ רעטסומ ןטױל , ,טיובעג ןבָאה !סערַאילומ , עַײנ יד
 ןענָאסַאמ יד ןוֿפ ןעגנואיױשנָא יד ןיא ,טַיײהשטנעמ רעד ןוֿפ לכיֵה םעד
 -עג ערעייז ףיוא ףיונוצ ךיז ןעמוק יז ןעו ,םזיאעד רעד ּפָא ךיז טלניּפש
 -נַאליֿפ , עבַאגֿפױא ןַא רַאֿפ ךיז ייז ןלעטש ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא ןֿכערּפש =

 עֿבילשטנעמ-ןײמעגלַא ןַא ןֿפַאשַאב ןליװ ,יירעדירב,, יד ,ייז ,!עיּפָארט
 ,הכולמ רעד ןוֿפ ןוא ךריק רעד ןוֿפ גנַאװצ םעד רעסיוא ,גנוגינײארַאֿפ
 ,עביל-ןשטנעמ ןוא ץנַארעלָאט רעמוקלוֿפ ןוֿפ תודוסי יד ףיוא

 גיטַיצכַײלג . ,גנומענַאב-טלעװ עכילטֿפַאשנסױװ יד- .0
 ,גנומענַאב-טלעוו עֿכילטֿפַאשנסיװ עַײנ יד דנַאלגנע ןיא ךיז טײרּפשרַאֿפ
 -גַא רעד ףוא טדנעוועג ןעוועג סערעטניא-טפיוה רעד זיא ה"י ןט-16 ןיא
 ןטימ ןוֿפ ,ןֿכירג ןוא רעמיױר יד ןוֿפ ןֿכַארּפש יד ףיוא ,רוטַארעטיל רעקיט
 יד וצ סערעטניא רעד רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ ךיז טלקיװטנַא ה"י ןט7
 -ֿפיױא עסיורג יד ךרוד טציטשעג טרעוו סערעטניא רעד ;ןטֿפַאשנסיװרוטַאנ
 ןט-1648 ןיא ,עינָאלָאיזיֿפ ,קיזיֿפ ,עימָאנָארטסַא ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןעגנוקעד
 טעדנירגעג עטנרעלעג עכילטע ןבָאה ,גירק-רעגריב ןוֿפ ןערב ןטימ ןיא ,רָאי
 סָאװ ,ןטסילַארוטַאנ ןוֿפ זַײרק םעניילק ַא ,יעינעלָאק עגיטכיזנָא-טינ, יד
 ןלרַאשט גיניק טָאה רעטעפש  ,ךָאװ ַא לָאמנייא ןבַײלקֿפױנוצ ךיז טנעלֿפ
 :ןעמָאנ ןרעטנוא יז טגימעטשַאב ןוא ץוש ןַײז רעטנוא עיגעלָאק יד ןעמונעג
 -רוטַאנ יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעגָאדנָאל עכילגיניק,
 ןעגַײז ,טעדנירגעג ךיז טָאה ןַײרק רענָאדנָאל רעד טָא ןעוו .!ןטֿפַאשנסיװ



 5 - דעג ךיז טָאה זַײרק רעד ;ךַאז ענידשודיח ַא רָאג ןעוועג ןטנעמירעפסקע
 .טסוג רעד ,ןטנעמירעפסקע טימ ןטעברַא וצ ליצ-טפיוה ַא רַאֿפ טלעטש
 - "גיא ה"י ןט-17 ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךיז טָאה טַיצ רעד ןוֿפ
 - ןעגָאלַאס יד ןיא טסעומשעג רעירֿפ טָאה ןעמ יװ טקנופ ;ןטיבעג ןצנַאג
 סנעמלטנעשזד ןוא ס'ידייל יד ןבָאה ױזַא ,ןענָארעציצ ןוא ןֿכרָאטולּפ ןגעוו
 -  ,ןפָאקסעלעט ןוא יי עש ןגעוו ןדייר וצ ןייש רַאֿפ ןטלַאהעג טציא
 6 ,םזיטענגַאמ ןוא עימעֿב ןגעוו

 | ןבָאה ,טעימעדַאקַא רעדָא ,רעשרָאֿפ-רוטַאנ ןוֿפ ןטֿפַאשלעזעג עכלעזַא
 - ןבָאה ןטֿפַאשלעועג יד .ךַײרקנַארֿפ ןיא ךיוא ,דנַאלָאה ןיא טעדנירגעג ךיז
 ,ןעוטֿפױא ןוא רענעלפ ערעייז ןגעוו ערעדנַא יד ענייא ןעוועג עידומ רדסכ

 -  .עּפָארײא-ֿברעמ ןיא קנַאדעג רעֿכילטֿפַאשנסיװ רעד טעברַאעג טָאה ױזַא
 - סָאד טױבעגֿפױא ךיז טָאה טעברַא רעניזָאד רעד ןוֿפ ןטַאטלװער יד ףוא
 ןוֿפ ןפיצנירפ עשיטַאמעטַאמ יד , :ןענָאטוינ קַאסַײא ןוֿפ קרעוװ עגידלַאװג
 רעֿכילטֿפַאשנסיױװ רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד ."עיֿפָאסָאליֿפ-רוטַאנ רעד
 טבעלעג טָאה ןָאטוינ ,(1687) רָאי טרעדנוהַײרד עטצעל יד רַאֿפ וטֿפױא
 רענָאדנָאל רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע ;1797 זיב 1643 ןוֿפ
 ןוֿפ גנוקעדֿפױא רעד .וצ וצ טייטש ןָאטוינ ,עימעדַאקַא רעֿכילגיניק
 דרע רעד ןוֿפ גנואיירד יד טרעלקרעד רע ,ןרעלפעק ןוא ןסוקינרעּפָאק
 ןוֿפ ץעזועג ןכרוד ןוז רעד םורַא רעפרעק עשלמיה ערעדנַא יד ןוֿפ ןוא
 רענעֿפרָאװעג ַא ןכלעװ טול ,ץעזעג רעבלעזרעד זיא סָאד ;עיצַאטיװַארג
 ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא רעד ףיױא ןכַאז עלַא ןוא דרע רעד ףיוא טלַאֿפ ןייטש
 סנָאטוינ ,דרע רעד ןוֿפ רטנעצ םוצ גיסעמכַײלג ןגיוצעגוצ ןרעוװ דרע רעד
 ןוא עימָאנָארטסַא רעד ןוֿפ תודוסי יד טלעטשענקעװַא טָאה גנוקעלפטנַא
 גנוניניײארַאֿפ ַא ןַײז וצ טרעהענֿפױא טָאה טלעוו יד ,קינַאכעמ רעד ןוֿפ
 - עגידלכש ַא ,עכילריטַאנ ַא ןעמוקַאב טָאה גנידצלַא ;םיסנ ןוא ןשינעטער ןוֿפ
 . ךיז טָאה ,עטסנעלק סָאד ייס ןוא עטסערנ סָאד יַײס ,ץלַא ,גנורעלקרעד
 ,ןצעזעג ע'טושפ ןוא ערָאלק רעטנוא ןבעגעגרעטנוא

 סדנַאלגנע ןוֿפ גנוטיירפשסיוא יד .טיפ םַאיליאוא .121 8
 . טימ המחלמ רעסיורג רעד ךָאנ ,רָאי ןט-1713 ןיא ,טכַאמ-לַאינָאלָאק
 טגײלעגקעװַא םולש רעטכערטוא םניא דנַאלגנע טָאה ,(107 8) ךַײרקנַארֿפ
 ה"י ןט-16 ןוֿפ ןטימ ןיא ,עקירעמַא ןיא טכַאמ ןַײז רַאֿפ ןייטשלקניװ םעד
 זַא ,טימרעד ךיז טנידנע סָאװ ,המחלמ עסיורג עטייווצ יד ןָא ךיז טבייה
 -ייא ןיא הכולמ-סלדנַאה ןוא עלַאינָאלָאק עטסניטכיו יד טרעוו דנַאלגנע
 -סיוא זיא סָאװ ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ טכַאמ עלַאנָאלָאק יד ,טרעקרַאֿפ ;עּפָאר
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 ןיא ףמַאק רעגיזָאד רעד .טרעטשעצ טרעװ ,ה"י ןט-17 ןיא ןסקַאװעג
 םָאיליאוא רענדער ןוא רעקיטילָאפ ןסיורג ןוֿפ ןעמָאנ ןטימ טפינקרַאֿפ
 ,טיּפ (םלעהליוו)

 -לָאוא ףיוא לַאֿפנָא ןַא טימ ןטָארטעגסױרַא טיפ זיא לָאמ ןטשרע םֹוצ
 ןַא ןעוועג קֿפס םוש ילב זיא ןיילַא רע ,ןֿפױקרעטנוא ןוֿפ םעטסיס םלָאּפ
 רעד וצ ןעמוקעג זיא ןיילַא רע ןעװ רָאנ ;תויָנֹּפ ןהֶא ,שטנעמ רעֿכילרע
 טינ טָאה .11 גרָאעג גיניק ,ןטיבעג טינ ךַאז ןייק ךיוא ךיז טָאה ,טכַאמ
 ןוא טנעלַאט ןַײז וצ ןעמוקנָא טזומענ טָאה רע רעבָא ,ןטיפ טַאהעג ביל
 יד טרעדָאֿפעג טָאה סָאד דלַאביװ ,סמוירעטסינימ יד ןיא םיא ןעמעננַײרַא

 ּפָא ךיז טלגיפש קיטילָאּפ סטיפ ןיא .טנעמַאלרַאפ ןוֿפ יײטרַאפ עגידנשרעה |
 ,טַײלסֿפש עשילגנע יד ןוֿפ גנובערטש עשינרענע יד ןֿפא ןטלוב ַא ףיױא
 תומחלמ עשיטילָאפ-סלדנַאה יד וצ ןֿכילנענ םייטָרֹּפ ךס ַא ןיא זיא גנַארד

 ןיא ,רוטַאנ רעצנַאג םטיפ ןיא ,רעמיור עטלַא יד ןוֿפ סעיצידעפסקע ןואי 3
 ץנַארעלָאטמוא ןוא הוואנ ןַײז ןיא . ,ןדייר ןגיד'הצילמ ןַײז ןוֿפ טינש םעד
 ןוֿפ רעיצירטַאפ יד ןיא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,םנױזַא םעפע ןעוועג זיא
 יד יב ןעמענוצוצ ןעוװעג זיא ם'טיפ ליצ-טפיוה רעד .טַאנעפ ןשימיור
 -גַײרַא ךיז טָאה רע רעבָא .ןַאטסודניא ןוא עקירעמַא-ןוֿפצ ןזױצנַארֿפ
 יד ָאד ןכַאװשוצּפָא ידכב ,ךיוא םינָינע עשיאעּפָארײא יד ןיא טשימעג
 ןוֿפ ןטֿפערק ערעייז ןוא טַײקמַאזקרעמֿפױא רעייז ןעיצוצּפָא ןוא ןזױצנַארֿפ
 ,םַילירֿבעמ ןעגנוציזַאב ערעייז

 ןנעק עיצילַאָאק עסיורג ַא טעדליבענ ךיז טָאה רָאי ןט-1756 ןיא
 -וצ טַאהעג גנַאל-טינדָאד טָאה סָאװ ,.11 ךירדירֿפ גיניק ןשיסַיירּפ םעד
 ,ןענַאטשעגוצ ןענַײז עיצילַאָאק רעד וצ .,ךַײרטסע ייב עיזעלש ןעמונעג
 טָאה סע .,ןסקַאז ןוא ןדעווש ,ךַײרקנַארֿפ ,דנַאלסור ךָאנ ,ךַײרטסע ץוחַא
 יב 1756) המחלמ עגירָאי-ןביז ענעֿפורעג ױזַא יד ןבױהעגנָא ךיז
 טעניבַאק-ןרָאטסינימ ןיא ןטָארטעגנַירַא טיפ זיא םורַא רָאי ַא ןיא ,3
 ,טָאלֿפ ןוֿפ ןוא רעטילימ ןוֿפ הגָהֹנה יד טנעה ענַייז ןיא טגינײארַאֿפ ןוא
 ;ךַײרקנַארֿפ ןגירעדינרעד :ןנױא יד רַאֿפ ליצ ןייא רָאנ טַאהעג טָאה טיפ
 טָאה רע .11 ןכירדירֿפ ןציטש וצ שיגרענע ןסָאלשַאב 'רע טָאה רעבירעד

 -בוס עסיורג ןרעוו טרינגיסַא ןלָאז סע זַא ,טנעמַאלרַאּפ םִייב טלעופ'עג = -
 ןיא ןטלַאהוצֿפױא ףױא -- םעד ץוחַא ןוא ,אֿפונ ןכירדירֿפ רַאֿפ סעידיס
 ןֿפמעק לָאז סָאװ ,ליח ןשטַײד ַא דנַאלגנע ןוֿפ ןובשָח ןֿפױא רעװָאנַאה
 יד ןריקָאלב וצ טסַײלֿפעג ךיז טיפ טָאה גיטַײצכַײלנ .,ןזױצנַארֿפ יד טימ
 -עצ ןוא םנֿפַאה ערעייז טרידרַאבמָאב טָאה רע ,סעגערב עשיזױצנַארֿפ
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 ַא עא זיא טיפ .עינַאפש ןעוועג ו סָאד ; ךַײרקנַארֿפ ץוחַא ,אנוש
 - עסיורג ַא .טַײלסֿפיש ןוא ןריציֿפָא עגיאעֿפ ןעניֿפעגוצסױא ףיוא הירָב
 2 -עמַא ןיא ןטסינָאלָאק עשילגנע יד דַצמ ןעמוקַאב גנורינער יד טָאה ףליה
  -נַארֿפ יד רַאֿפ רעקרַאטש ךס ַא ןעוועג לָאצ רעייז טול ןענַײז סָאװ ,עקיר
 - ןעמונרַאֿפ זיא עקַאט ןטֿפערק ערעייז טימ לייט ןטסערג םוצ ,עשיזיוצ
 2 |  ,ןטלַאהעג טלָאמעי זיב ןבָאה ןזױצנַארֿפ יד סָאװ ,דנַאל עצנַאג סָאד ןרָאװעג

 / סער ןשיוװצ סעירָאטירעט יד ןוא) ךַײט-סנערָאל םעד עזַאפ עדַאנַאק ה"ד

 .ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא םעד ןוא ךַײט ןגיזָאד

  ןענַײז ךױא .עידניא-טסָא ןיא ןסניוועג עשילגנע יד . 49
 - ןיא טַאהעג ןבָאה רעדנעלגנע יד םָאװ ,ןגלָאֿפרע יד ןעוועג םיורג רעעז
 : ענעריײשרַאֿפ ןוֿפ טנױאװַאב זיא סָאװ ,דנַאל עסיורג סָאד .עידניא-טסָא

  ןיא ןרָאװעג טנינײארַאֿפ לייט ןטסערנ םוצ ה"י ןט-17 ןיא זיא ,םיטָֿבש
 - ,ןלוגָאמ-םיורג ענעֿפורעג ױזַא יד ,ןענַאטלוס עשינַאדמחמ ןוֿפ טנַאה רעד
 רַאֿפ ןוא ,ןלַאֿפעגרערנַאנוֿפ ךיז הנידמ עסיורג יד זיא רָאי ןט-1700 ןיא
 - ןיא .ןַײרַא ןַאטסודניא ןיא געװ ַא טנֿפעעגנֿפױא ךיז טָאה רעעּפָאריײא יד
 ןַא טַאהעג ןזױצנַארֿפ יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוֿפ ןרָאי רע-40 יד
 עגיאעֿפ ייר ַא טלעטשעגסױרַא טָאה ךַײרקנַארֿפ ,עידניא ןיא גָאװרעביײא
 - טכעלש טָאה גנורינער עשיזיוצנַארֿפ יד רָאנ ;ןרָאשַארטסינימדַא ןוא ןריציֿפָא
 / םעד .בענעג טינ ךיוא ייז טַײהַײרֿפ ןייק ןוא טַילסגירק יד טציטשעג
 -  ץיּפש ןנידמורד םעד ןעמונוַאֿפ טָאה סָאװ ,עלפיד ןשינרענע ןוא ןגיטכיט
 - טָאה רע ןעוו טקנופ םייהַא ןֿפורעגּפָא ןעמ טָאה (ןַאקעד) לזניאבלַאה םנוֿפ
 - טָאה ןעמ ;סעיצַארעּפָא ענעגנולעג ענַיײז ןוֿפ ןטימ ןטֿכער ןיא ןטלַאהעג
 / סָאװ ,רעריֿפנָא עשילננע יד ,טרעקרַאֿפ ,טֿבירעג םוצ ןבענעגרעביא םיא
 / עסיױרג טַאהעג ןבָאה ,עינַאּפמָאק רעשידניא-טסָא רעד יב טנידעג ןבָאה
 8 תונוחצנ ענַייז טימ טנכייצענסיוא ךיז טָאה טפיוהרעד .,טַײהַײרֿפ-סגנוגעװַאב

 8 רעד ַײב רעטלעטשעננָא רעטשָּפ ַא ןעוועג בייהנָא ןיא זיא סָאװ ,וויעלק
 - ןעמונרַאֿפ ןבָאה רעדנעלננע יד ,דרָאל ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא עינַאפמָאק
 . עטוקלַאק ךיוא ,סַארדַאמ ןוא ײבמָאב ,ןגערב עדייב ףיוא ןטקנופ עניטכיוו
 . ר ךיז וצ ןעמונוַאֿפ טָאה עינַאפמָאק יד .,סעגנַאג ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ןיא
 .יר ןוֿפ תונֿכשב ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוציזַאב ענעי עלַא ןוֿפ תוסָנכה
 ,רעצעלפ-רעגַאל ןוא ןטקנופ-סלדנַאה יד ןוֿפ ,ןעגנוטסעֿפ ענעמונעגנַײא
 סעשורַאר ןוא ןענַאטלוס עגיטרָא יד ַײב טכַאמ יד ןזָאלעגרעביא טָאה ןעמ
 ענָאמוצֿפױא טכער סָאד ייס ַײב טֿפױקעג רָאנ טָאה עינַאּפמָאק יד ןוא
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 ןוֿפ םיחוָור יד ןוא גנוטלַאװרַאֿפ רעניזָאד רעד ןוֿפ ןסניוועגנ יד ,ןרעַײ
 ץלַא זיא סָאד -- ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,לדנַאה ם

 .עינַאפמָאק רעשידניא-טסָא רעד ןיא םיֿפתוש יד ןוֿפ הסנכה יד ןעוועג -
 טגעלֿפ יז סָאװ . ,ןריציֿפָא יד ןוא עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ עטמַאַאב יד רעּבָא - -
 -צלַא עינַאפמָאק רעד ןבעגוצקעװַא םינלעב ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,ןעגניד = -

 ןוא וויעלק ,עידניא ןוֿפ רעמעגנַײא יד .ןענָאמנַײא ןנעלֿפ יז סָאװ ,גניד = -
 עינרענע ,טומ רעייז טימ ןרָאװעג םסרוֿפמ ױזַא ןענַיײז סָאװ ,םנניטסַאה
 .ךָאנ טוהָל קרַאטש ןעוועג גיטַיײצכַײלג ןענַייז ,טםַיינ-םננומענרעטנוא ןוא
 ,גנורעקלעֿפַאב רעגיטרָא רעד ןגעקטנַא םירָוֿכא ןעוועג ןוא טלעג
 רעזירַאּפ רעד ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא רָאי ןט-1763/ ןיא -

 םע סָאװ ,גנידצלַא ןבילבעג זיא דנַאלגנע ייב ,ךַײרקנַארֿפ טימ םול
 םַגה ,ןטיּפ ןשירעגירק םנוֿפ טַייצ-סננוריגער רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ זיא

 . ןטימ םיֿכוסכס בילוצ עיסימיד ןיא קעװַא טַײיצ רעד רַאֿפ זיא אֿפוג טיפ | -
 עלַא ןוא עדַאנַאק ןעמוקַאב טָאה דנַאלגנע -- .111 גרָאעג ,גיניק םע
 -קעװַא ךָאנ ריא טָאה עינַאפש ;יפיסיסימ ןוֿפ טַיײז-חרזמ ףיוא רעדנע
 ןבילבעג ןוױצנַארֿפ יד ייב ןענַייז ןַאטסודניא ןיא .,ךיוא עדירָאלּפ ןבענעג
 -םלדנַאה רַאֿפ ןעניד ךָאנ טנָאקעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטקנופ רָאּפ ַא רָא
 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא סָאװ ,הנידמ עלַאינָאלָאק עשיזױצנַארֿפ יד ,םרעגַאל
 לטַּב ןצנַאנניא טעמכ ןוא ןלַאֿפעגנַײא זיא ,ןרעבלָאק ןוא ץעילעשיר ןוֿפ
 .ןרָאװעג

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ךײרקנַארֿפ .4

 טָאה . קיוודול .ןעמרָאֿפער עשיטַארקָארויב יד .123 8 :
 טַייצ רעד רַאֿפ ,רָאי ןט-1774 זיב ןט-1718 ןוֿפ ,רָאי ניצֿכעז טרינערּפָא - 
 -רָאֿפ טינ ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ רדס ןשיטילָאפ םעד ןיא םיוניש ןייק ןענַײז = -
 . ןוא ,,410 קיוודול ןוֿפ םעטסיס עגידרעירֿפ יד ןעוועג זיא סע .,ןעמוקעג = |

 .ןבעל םוצ ןסַאפוצ טנָאקעג רעגינייו ץלַא ךיז יז טָאה רעטַייװ סָאװ - 
 טֶא .(1769--1741) תומחלמ ייר עצנַאנ ַא טריֿפעג טָאה ךַײרקנַארֿפ = -

 ןוא השורי עשיכַיירטסע יד ןלייט ןיא לײטנַיא ןַא ןעמונעג קיוודול טָאה =
 .ןסַײרּפ ןגעק ךַײרטסע טציטשעג רע טָאה ,טרעקרַאֿפ ,טָא ,ןסַײרּפ ןֿפלָאהעג = -

 -וצ דנַאלגנע טָאה טַײצ רעבלעזרעד ןיא ;המחלמ רענירָאי-ןביז רעד ןיא
 םעד טשיניוצ טכַאמעג ןוא רערעדנַא רעד ךָאנ עינָאלָאק ןייא ןעמונענ

 -רַאֿפ עינָאננַאל יד ןטלָאגעג ןבָאה דנַאל ןיא ,לדנַאה-םי ןשיזױצנַארֿפ -
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ףיוא ןבענעג גנוטֿכַא טָאה ןעמ ,ןדָאטעמ-סננוטלַאװ

115 : 
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 רעטסערג רעד ;קנַאדעג רעַײרֿפ ןייק ןפַאכסױרַא טינ הלילח ךיז לָאז סע .
 ןבָאה קרעװ עֿכילטֿפַאשנסיװ ןוא עשירַארעטיל עטסניטכיוו יד ןוֿפ לייט
 ,דנַאלגנע ןיא ,דנַאלָאה ןיא --- דנַאלסױא ןיא רָאנ ןרעוו טקורדעג טנָאקעג
 .ץייווש רעד ןיא

 ןזַײװַאב טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז ןנעלֿפ עיצַארטסינימדַא רעד ןשיוצ
 טַײצ ןייא זיא סָאװ ,ןָאסנַאשזרַא'ד זיקרַאמ רעד .,ןעמרָאֿפער ןוֿפ רעגנעהנָא
 ַא טלעטשעגֿפױנוצ טָאה ,םינינע עטסנינייווסיוא רַאֿפ רעטסינימ ןעוועג
 - טָאה רע ."ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןגעװ,, םודנַארָאמעמ ןסיורג
 -וצ ןעמעלַא טימ ןרעַײטש טַײל-לדַא יד ןוֿפ ןעמענ לָאז ןעמ ,טגײלעגרָאֿפ
 ןבָאה ןוֿפרעד לַייװ ,ןרעַײטש ןוֿפ ףױקרַאֿפ םעד ןֿפַאשּפָא לָאז ןעמ ;ךַײלג
 ;גנורעקלעֿפַאב עצנַאג יד טדַיײל סע ןוא םירכוח עכילטע יד רָאנ הֿבוט ַא
 -ַאב רעד ןרעַײטש יד ןענָאמנַײא ןוא ןלײטרַאֿפ סָאד ןבענרעביא לָאז ןעמ
 -רַאֿפ ןימ ַא ץניווָארּפ רעדעי ןיא ןֿפַאש ןעמ לָאז וצרעד .אֿפוג גנורעקלעֿפ
 רעטסינימ רעדנַא ןַא ,ןדנַאטש עלַא ןטָארטרַאֿפ ןַײז ןלָאז סע ואוו ,גנולמַאז
 ןנעק ןעלטימ ייר ַא ןריֿפוצֿכרוד ןסָאלשַאב טָאה ,ָאשַאמ ,.4 קיוודול ןוֿפ
 -םננעמרַאֿפ יד טצינערגַאב רע טָאה סנטשרע ,(1780) עטריגעליווירפ יד
 .ךיז ןֿפַאשוצנַײא טרעװרַאֿפ ריא טָאה רע :טַיײקֿפילטסַײג רעד ןוֿפ טֿכער
 - ןוֿפ , רעַײטש םענײמענלַא ןַא טריֿפעגנַיא רע טָאה רעטַײװ .תואָלחנ עַינ
 ;םנגעמרַאֿפ עלַא ןוֿפ לָאצּפָא ןגיטנעצָארפֿפניֿפ ַא ה"ד /יקלח:טסגיצנַאוװצ
 יד ןוֿפ תואלחנ יד רַאֿפ םַאנסיוא ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא ייברעד
 -יווירפ יד ןבָאה הפצוח ןימ ַאזַא ,טַײקכילטסַײנ רעד ןוֿפ ןוא טַײל-לדַא
 טכַארבעגֿפױא ןעוועג ןענַייז טפיוהרעד ;ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ עטרינעל
 ? רעד ןוא ,טֿפַאשענּפָא דלַאב ןעמ טָאה רעַייטש םעד ,םיחלג יד
 ,עיסימיד ןַײז ןעמוקַאב טָאה רעטסינימ רעשינ

 יד יװ רעמ ךָאנ .ןטנעמַאלרַאפ יד ןוֿפ עיציזָאפָא יד .124 8
 יד ןגעקטנַא טלעטשעננגעקטנַא ןטנעמַאלרַאפ יד ךיז ןבָאה טַײקכילטסַייג
  עשיזױצנַארֿפ ענעדיײשרַאֿפ יד ןוֿפ סעטַאלַאּפ יד .ןעמרָאֿפער עֿכילגיניק
 ,עיצַארָאּפרָאק ןייא ןעמַאזוצ עלַא ןענַיז יז זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןצניווָארּפ
 ןייא טימ טליֿפעגּפָא זיא סָאװ,, ,טנעמַאלרַאפ רעשיזױצנַארֿפ-ןײמעגלַא ןייא
 ,"ליצ ןייא טימ ןעמונרַאֿפ ,ןפיצנירפ ענייא טימ ןעגנורדעגכרוד ,טֿפַארק
 לעֿפַאב ַא ןטָארטוצנַײרַא דלַאװגרעביא ןטיינ ןלעװ טנעלֿפ גיניק רעד ןעוו
 / רעד ןוֿפ רעדילנטימ עלַא ןנעלֿפ ,טנעמַאלרַאפ ןוֿפ ןלָאקַאֿפַארפ יד ןיא
 ןגעלֿפ ןעגנולדנַאהרַאֿפ עֿכילטֿכירעג יד ןוא ,קיירטש ַא ןדלעמ עטַאלַאּפ
 טוומעג ןבָאה עטנידלושַאב יד ןוא רעגידיטרַאֿפ יד : ןרעװ ןסירעגרעביא
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 ,רעטכיר יד ןוֿפ קַיירטש רעד ןגידנע ךיז טעװ סע ןענַאװ זיב ,ןטרַאװ גיאור
 ֿורפ ַא ןרָאװענ טכַאמעג זיא טַיײצ-הלָׁשממ .280 קיוודול ןוֿפ ףוס םוצ -
 רעד .,ןטנעמַאלרַאפ יד ןוֿפ עיציזָאּפָא יד ןֿכערב וצ לָאמעלַא רַאֿפ לָאמניײאי
 סע זַא ,לעֿפַאב ַא ןבעגעגסױרַא רָאי ןט-1770 ןיא טָאה ופָאמ רעטסינימ
 ענַײז ןנעוו ןוא ?טנעמַאלרַאפ ןשיזױצנַארֿפ , ןנעוו ןדייר וצ טרעװרַאֿפ זיא

 ,ןבָאה טנעמַאלרַאּפ רעזירַאּפ ןוֿפ רעדילגטימ יד ,קלָאֿפ ןרַאֿפ ן'תוֿבייחתה -
 טָאה ןַאד .קַײרטש ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא ,לָאמ ןטשרע םעד טינ ןיוש
 -לָאס טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ רענעמטָאר עלַא וצ טקישענקעװַא טכַאנַײיב וּפָאמ

 . וצ טיירג יז ןענַײז יצ ,ןרעֿפטנע ףכית ןלָאז ייז ,טרעדָאֿפעג ןוא ןטַאד - | }
 טרעֿפטנעעג ןבָאה רעטכיר 180 רעֿכעה .טעברַא רעייז וצ קירוצ ךיז ןעמענ - | }

 ייברעד ךיז טָאה רעטסינימ רעד .טקישרַאֿפ יז טָאה ןעמ ןוא ,ןיינ טימ
 סָאװ ,רעדילגטימ-טנעמַאלרַאּפ יד ןוֿפ סעלעטש יד :טלעטשעגּפָא טינ - ! 

 ןוא ,ןרָאװעג טריקסיֿפנָאק ןענַייז ,םנגייא רעייז רַאֿפ טנֿכערעג ךיז ןבָאה -
 -עג ןבָאה םעד טָאטשנָא ,טכַאמרַאֿפ רע טָאה אֿפונ ןטנעמַאלרַאּפ ידי
 םעד ןבעגרעביא סָאד ,ןטֿפירעג עַײנ יד ןרינָאיצקנוֿפ .ןבײהנָא טֿפרַאד -

 -ּפָא ןענַייז םעלעטש עשרעטכיר ןֿפױקרַאֿפ סָאד ןוא השוריב גנַאר-רעטכיר
 רעד ךרוד ןרעװ טמיטשַאב טֿפרַאדעג ןבָאה רעטכיר יד ;ןרָאװעג טֿפַאשעג

 ,גנורינער -

 רעבָא ,ןסַאלק עי ערעכעה יד טימ טגירקעג ךיז גנורינער יד טָאה יױזַא
 --רעבירַא ןענַאטשרַאֿפ טינ ךיוא יז טָאה םוטרעיופ סָאד ןוא עיזַאושורוב יד -

 ,דצ ריא ףיוא ןעיצוצ

 ,ךוב-גָאט םעד ןיא .ךײרקנַארֿפ ןיא םוטרעיופ סָאד .125 8 ,
 ,ןענעכײצרַאֿפ דימת רע טנעלֿפ ,ךיז רַאֿפ טריֿפעג טָאה ןָאסנַאשזרַאד סָאװ - 

 ןֿכערב טרָאד ןוא ָאד זַא ,רעננוה ןוא תוקחַד ןיא טבעל קלָאֿפ סָאד זַא
 -לַארטנעצ ןוֿפ פוקסיב ַא רענייא ,תודירמ-רעגנוה ןצניווָארפ יד ןיא םיוא
 סָאד , :ירעלֿפ לַאנידרַאק ,רעטסינימ-טפיוה םוצ ןבירשעג טָאה ךַײרקנַארֿפ
 עטסופ ןיא ,תולֵד ןכילקערש ַא ןיא טבעל רעֿפרעד ערעזנוא ןיא קלָאֿפ
 ךשמ ןיא טינ טקעלק לייט ןטסערג םַײב ,ןשיט ןוא ןטעב ןהָא ,ךעלוַײה
 רעייז זיא סָאד סָאװ ,רעבָאה ןוא לעמ ענערָאק וליֿפַא רָאי בלַאה ַא ןוֿפ

 יב ןסיב םעד ןעמענוצ ןוא ןסע ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ןזומ יז .זייּפש עניצנייא - -
 ערעזנוא ףיוא ןֿפַאלקש-רעגעג יד .ןרעַייטש יד ןלָאצַאב וצ ידכ ,רעדניק יד
 -רַא רעייז ןוֿפ שטָאכ ןבָאה יז לַײװ ,ייז רַאֿפ רעכילקילג ןענַײז ןעלוניא
 ,םירעיופ ערעזנוא ןוא ;ןדניזעג ערעייז ןוא ךיז רַאֿפ גנודיילק ןוא ןסע טעב

 רעייז רַאֿפ ןבָאה ,דנַאל ןיא זנוא ייב זיא סע רעוו יוװ רעמ ןעװערָאה סָאװ |



 ,יױלָאצַאב טינ ךיוא יז ןענָאק

 - טַאהעג רעטעברַאדרע רעד ךָאנ טָאה רעַײטש ןרעווש םעד ץוחַא
 - עלַאב ןַײז ןוֿפ ןסַײרּפָא םיא טנעלֿפ ןעמ .,ייטסניד-הררָׁש,, םעד ךיז ףיוא
 9 - טגעלֿפ ןעמ ,ןקירב ןוא ןגעװ עשיניורק יד ןטכיררַאֿפ וצ ףיוא טַײקשיטַאב
 טעּברַא רעד רַאֿפ ןלָאצַאב ןנעוו ןוא ,לַאירעטַאמ-וב ןריֿפוצ ןסייה םיא
 .רעשיזױצנַארֿפ רעד ךָאנ טָאה םעד ץוחַא .טכַארטעג טינרָאג ןעמ טָאה
 = סָאװ ,ץירפ םעד תבוטל ן'תובייח תה ךיז ףיוא טַאהעג רעיופ
 / טװמעג טָאה רעיופ רעד .טֿפַאשטכענקבַײל רעד ןוֿפ ןבילבעגרעביא ךָאנ
 / טומעג טָאה רע ;ץיַאב ןַײז טֿפױקרַאֿפ טָאה רע ןעוו ,ץירפ םעד ןלָאצ
 3 טינ ןיילַא רָאג ֿבור סָאד טָאה ץירפ רעד שטָאכ ,לָאצּפָא-טכירעג ַא ןלָאצ
 / טװמעג טָאה רעױפ רעד .,רעטֿכיר יד טמיטשַאב רָאנ טָאה רע ,טפשמעג
 -  אקווד טיורב ןַײז ןקַאב ןוא לימ רעשיצירפ רעד ןיא אקווד האובת ןַײז ןריֿפ
 ,םעוקַאב-טינ ןוא רעַײט ןעוועג זיא סָאד םנה ,יײרעקעב רעשיצירפ רעד ןיא
 - ןייטש טרָאטעג ןעגנוטֿכירנַײא עגיזָאד יד ןבָאה נהנמ ןטלַא ןַא טול לַײװ
 - ןטֿכיררַאֿפ רַאֿפ טלָאצענ טָאה רעיױפ רעד .דרע רעשיצירפ רעד ףוא רָאנ
 -רַאֿפ ןגעװ טכַארטעג טינרָאנ טָאה ץירפ רעד םגה ,ןקירב ןוא ןנעוו יד
 = ,רעטַייװ ױזַא ןוא ,רעטַײװ ױזַא ןוא --- ןטכיר

 . "מוא רעמ ךָאנ ןעמוקעגסיוא ןענַײז ןתובייחתה עלַא עגיזָאד יד
 - . ;ןֿפױה ערעייז ןיא טבעלעג טינ ֿבור סָאד ןבָאה ןרָאינעס יד לַײװ ,טכערעג
 2 יז ,טַאהעג טינ טַײקשיטַאבעלַאב ענעגייא ןייק רָאג יז ןבָאה לָאמטֿפָא
 : - ןוֿפ טריֿפעג ךיז טָאה סָאד יװ ױזַא ,הסנכה יד ןעמונעג רָאנ ךיז ןבָאה
 / רעדנַא רעד ןעווענ טינ ךָאנ זיא סע ןעוו ,ןטַײצ ענעי ןוֿפ ,תורוד הֵּמַּכ
 / ןעמוקַאב ןרָאינעס יד ןבָאה הסנֿכה לייט ַא ,הֿכולמ יד ,רענָאמ-רעַייטש
 6 ןעמונעגּפָא טָאה טַײקכילטסַײג יד יװ טקנופ ,רוטַאנ ןיא ,ןטקודָארּפ טימ
 / עמירָאדרע יד ןוֿפ ֿבצַמ רעד ןעװעגנ רעווש זיא טפיוהרעד .רֶׁשֲעַמ ריא
 / ןרידנערַא וצ ןעװעג ןעגנואווצעג ןענַייז סָאװ ,םירעיופ עזָאלדרע ןוא
 / םוצ ,ץירפ םוצ טגנַאלַאב טָאה טינש ןוֿפ לייט ַא :םיצירפ יד ייב דרע
 - ךס ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ףיוה רעשיצירפ רעד .דרע רעד ןוֿפ רעציזַאב
 0 .ףױא טעברַאעג טָאה רַאדנערַא רעדיווטעי ןוא ,סעמרעֿפ עקנישטניילק
 0 ,רעגייטש ןשיקנערֿפטלַא ןֿפױא דרע לקיטש ןַײז

 א

 8 - -ביוו רעעז ןעוועג זיא עגַארֿפ-םירעיױפ יד ,ןענָאלַאס יד 6 8
  העגייק טעמכ ךיז טָאה ה"י ןט-18 ןטימ זיב רָאנ ,ךַײרקנַארֿפ רַאֿפ גיט |

 / קסעּתמ ךיז ןעמ טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא .ןעמונרַאֿפ טינ ריא טימ



 הרשד

 טָאטש-טּפיוה עסױרג-נידלַאװג יד --- לכ-םדוק ןוא ,טֿפַאשלעזעג עשיטָא
 םוצ טמיטשעג ךילדנַײֿפ ןעוועג ןעמ זיא ןזַײרק עגיזָאד יד ןיא = זי

 ,טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ לייט ַא רָאנ ןעוועג זיא עיטַארקָאטסירַא יד ,ףיוה
 ,רעירֿפ יװ ױזַא ,ץלַא ךָאנ ןבָאה עטמַאַאב-ףיוה עֿכױה יד ןוא ןרָאינעפ יד |
 רעבָא ,(ןרעטלָאװ ןָאסנַאשזרַא'ד ,לשמל) רעלעטשטֿפירש יד טרישזעטָארּפ -

 ;סעיסעֿפָארּפ עטנעגילעטניא ןוא עלעירטסודניא יד וצ טגנַאלַאב ןבָאה
 טימ ןגױצַאב ךיז ןסַאלק עטשרעבייא יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד ןבָאה יז ּוצ

 ןסעומש יד ןעמונעגרעביא ןַײװלײט ןבָאה ןזַײרק עגיזָאד יד .גנוטּכַארַא

 -- ןשטנעמ ןשיווצ ןריֿפ ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא יװ םילָלכ יד ,ךיז ןעלטרעו
 ,טסנוק וצ סערעטניא םעד 0 םַײנ ךס ַא ןגָארטעגנַירַא ןבָאה יז
 -מוא ןוא טַײקַירֿפ ערעסערג ַא ,ןגַארֿפ ענעדיישרַאֿפ ןגעוו םיחוכיוו
 -- רעטלָאװ טגָאז --- ןֿכַײלג טינ ךיז ןָאק ךַאז ןייק,, .טַײקנעגנואוו
 ןוֿפ םיוש ןיא זירַאּפ ןיא טריֿפ ןעמ סָאװ ,ןבעל ןעמענעגנָא ןימ םענע

 יב ,רעדנעלסיוא ייב ;סנגינעגרַאֿפ עטנַאגעלע עגיאור ןוֿפ ןוא טסנוק
 רעייז ןוא דנַאלרעטָאֿפ רעייז יו ,רערעַײט ור עגיטכערפ יד טָא זיא ןניניק

 ץנַאג רַאֿפ טַײקכילטֿפַאשלעזעג ןוֿפ עלוש ע'תמא ןַא טרעוו זירַאּפ ,!ןָאר
 ןענרעל וצ .רערנעל עלַא ןוֿפ טַײלעגנוי ףיונוצ ךיז ןרָאֿפ רעהַא ;עּפָאריי
 ,גנורעלקֿפױא ןעמוקַאב וצ ןוא ץרָא-ךרד ךיז

 ןעוועג לייט ןטסערג םוצ סָאד ןענַײז א עשיזױצנַארֿפ יד - :
 ןיא םיחוכיו ןוא ןֿכערּפשעג יד רַאֿפ ןָאט םעד ןבענעגנָא ןבָאה סָאװ ,יד -

 ןרָאװעג רוטַארעטיל עשיזױצנַארֿפ יד זיא םעדכרוד ,ןענָאלַאס רעזירַאּפ יד |
 יןעעדיא עסיוועג ןריזיר ַאלופ ָא פ וצ לגוסמ ןוא גידוועגייב רעַייהעגנמוא

 -םקלָאֿפ רעד ןגעװ ערעל יד ;ןצעזעג עשיזיֿפ עֿכילרעדנערַאֿפמוא עסיוו
 - ןיא גנידצלַא סָאד --- ןטכַאמ יד ןוֿפ גנוליימעצ רעד ןגעוו ןוא טֿפַאשרעה י

 ,עטנרעלעג ,ןטסיצילבופ עשילננע ןוֿפ ןרָאװעג טנָאזעגסױרַא ןטשרע םוצ
 ןבָאה רעלעטשטֿפירש עשיזױצנַארֿפ יד ,רעקיריטַאס ןוא רעבַײרשדןַאמָאר
 ,רעגידיירפ יד ןרָאװעג ןענַײז יז רעבָא ,ןעעדיא עגיזָאד יד ןעמונעגרעביא
 .עפָאריײא רענירעביא רעד רַאֿפ םערעל עַײנ יד ןוֿפ יירעצעזרעביא , יד

 וצ טיצ ,דנַאלננע ןוֿפ ןרָאװעג ןעננואוצַאב זיא .40 קיוודול טניז

 .םָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ ךעלזיירק ןעמוקענֿפױא טָאטש ןיא ןענַײז גיטַײצכַיילג

 -בַײלג סָאד ןוא טַײקלדיײא עטנַאגעלע יד ,ףוה ןוֿפ ןעגנולַײװרַאֿפ ןוא |

 / +רנַאלגנע ןוֿפ סיואכרוד ןעמַאטש טַיײצ רענעי ןוֿפ ןעעדיא עלענינירָא יד
 -  ,קנַאדעג רעד ;גנושרָאֿפ ןוֿפ טַײהַיײרֿפ ןוא ןסיוועג ןוֿפ טַײהַײרֿפ ;םזיאעד
 עג רעטנוא ןֿפרָאװענרעטנוא ןענַיײז רוּטַאנ רעד ןוֿפ ןעגנונַײשרע עלַא וַא
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 זַא ,ןזַײװסיױא ןָא יז ךיז טבייה סע ,ןזױצנַארֿפ עגידנקנעד עלַא ןוֿפ גנור .-עדנואוװרַאֿפ יד ןוא טַײקמַאזקרעמֿפױא יד רעמ ץלַא דנַאל עניזָאד סָאד
 יװ רעסעב ךיז ןָאק ָאד זַא ,ןעננונעדרָא עטסעב יד ןענַיײז דנַאל םעד ןיא
 - *נַארֿפ יד ,רוטַאנ עַײרֿפ סנשטנעמ םעד ןקעלפטנַא שרעדנַא ואוו-ץעגרע

 ,קלָאֿפ ךילקילנ-גידלֿכש ַא ןענַייז רעדנעלגנע יד זַא ,סיױא ךיז טכוד ןזיוצ
 .ןענרעל ךיז ןרָאֿפ ןעמ ףרַאד יז וצ זַא ,רוטַאנ רעגיאור ַא טימ

 -עג טָאה ךַײרקנַארֿפ ןיא םוקילבופ-ןעייל סָאד .רעטלָאװ .127 8
 -לעועג םעד ןענעוו תועידי ערעֿכיז ןוא ערָאלק לכ-םרוק ןעמוקַאב טלָאװ
 רעמ ךָאנ ;ןילַא סָאד טינ רעבָא .דנַאל ןעַײרֿפ םנוֿפ ןבעל ןכילטֿפַאש
 ,ןעגנונַײשרע יד ןוֿפ גנַאהנעמַאזוצ םעד ןַײז וצ סֿפות טרַאנעג ןעמ טָאה
 -טֿפַאשנסיװ ןלענָאיצַאר ַא ןעמוקַאב וצ ,גנומענַאב-טלעוװ ַא ןטעברַאוצסױא
 -ָאס ָאליֿפ ןֿפורעג ךיז טָאה קוק ןימ ַאזַא ,ןֿכַאז עלַא ףיוא קוק ןכיל
 ןעמָאנ ַא סָאד ןעמ טָאה ,ןשטַײד יד יב ,רעטעפש) גנואיושנָא עשיֿפ
 ןעמ טָאה קוק םעד ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ יד ןוא ,(ײגנורעלקֿפױא,, ןבענעג
 ,ןֿפ ָא ס ָאליֿפ ןֿפורעג

 ,(1778--1694) רעטלָאוו ןרָאװעג םסרוֿפמ זיא ןעמעלַא ןוֿפ רעמ
 רע .םעטמיס רעייז ןעמוקַאב טנַײֿפ טָאה סָאװ ,ןטיאוזעי יד ןוֿפ דימלת ַא
 ייווצ ןזיװַאב טָאה רע יװ םעדֿכָאנ ,דנַאלגנע ןייק עוַײר ַא טכַאמעג טָאה

 ןכַאלּפָא רַאֿפ ןוא גיניק ןֿפױא ךעלדיל רַאֿפ עיליטסַאב ןיא ןציזוצּפָא לָאמ |
 עטעדליבענ עשיזױצנַארֿפ יד .,ןַאנָאר גָאצרעה םעד ,רָאינעס ןגיטֿכעמ םנוֿפ
 ןוֿפ שרוי ןגידרעװכַײלג ַא רַאֿפ ןרעטלָאװ טנעקרענָא ןיוש ןבָאח ךעלזַײרק
 רַאֿפ רעֿכעה זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןײלַא רע רָאנ ;ןליײנרָאק ןוא ןעניסַאר
 -ננע ןיא ,טֿפַאשנסיװ רעד ןיא רערעלקֿפױא ןַא ןוֿפ עילָאר יד זיא ץלַא
 ,טֿפַאשלעועג רעכילגיניק רעד ןוֿפ ןעגנוציז יד טכוזַאב רעטלָאװ טָאה דנַאל
 טימ טַײלסדנַאל ענַײז רע טנעקַאב ייווירב עשיֿפָאסָאליֿפ , ענַײז ןיא ןוא
 טימ ,דנַאלננע ןיא ןבעל ןגיטסַייג םעַינ םנוֿפ גנוניישרע-טּפיוה , רעד
 טימ ןֿפמעק --- ןעוועג זיא עבַאגֿפױא-רקיע סרעטלָאװ .ייעירָאעט סנָאטוינ
 יד טימ ,ץנַארעלָאטמוא רעד טימ ,ןשינעדײרנַײא ןוא ןשינעבױלגנַײא יד
 -ילָאפ ןוא רעיצרעד עטלַא יד סָאװ ,תוגשה עגידתועיֿבצ ןוא עגידלפעקניילק
 ףױא ןָא רע טלַאֿפ טפיוהרעד ,טײרּפשרַאֿפ ןוא טציטשעג ןבָאה רעקיט
 ןרעטשעצ לי רעטלָאװ .,ךיוא ןטסינעסנַאי יד ףיוא רעבָא ,ןטיאוזעי יד
 נהעצביז טימ ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,רקש ןוֿפ ןינַב ןטלַא םעד
 -טָאה סָאװ ,(ךריק עשיליוטַאק יד ןעניז ןיא טָאה רע) קירוצ רָאי טרעדנוה
  רענייצ עריא טימ ןשטנעמ יד ןבירעצ ,ךַײרקנַארֿפ לגענ עריא טימ ןסירעצ
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 עטסרעַײט סָאד .ייןשטנעמ ןָאילימ ןהעצ טלעוו רעד ןוֿפ טכַארבעגמוא ןוא
 -כיוו סָאד ;קנַאדעג רעשיטירק רעד ,גנוניימ ןַייז טול ,זיא ןשטנעמ םַיײב
 עמעָאפ ןַײז ןיא .טַײהַײרֿפ עגיטסַייג יד זיא טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ עטסניט
 ,(.16 ךירנעה) גיניק ןטנַארעלָאט ַא ןוֿפ לַאעדיא םעד רע טזַײװ עדַאירנעה,
 ,טַײקֿכילטסַײג רעד ןוֿפ תוידזֿכַא יד רע טרעדליש יידמחמ , עמַארד רעד ןיא
 -צלַא , וַא ,קוק ןשיגָאלָאעט םנוֿפ ּפָא רע טכַאל "ידידנַאק,, ןַאמָאר םניא
 ןיא .יןטלעװ עלַא ןוֿפ רעטסעב רעגיזָאד רעד ןיא ןטסעב םוצ טייג גניד
 ןזַײװ וצ ֿבורפ רעטשרע רעד טכַאמעג טרעוו ייעיֿפָאסָאליֿפ-סטכישעג , רעה
 רָאנ ,ןגיניק ןגעוו תוישעמ ןוא תומחלמ ןייק טינ טַײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא
 קרעװ עלַא ,טסנוק ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ,רוטלוק רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד
 קלָאֿפ סָאד זַא ,גנוגַייצרעביא רעד טימ ןעגנורדעגֿכרוד ןענַייז סרעטלָאװ
 יד ;תוצַראה-םע ןיא ןעקנוזרַאֿפ טַייצ עגנַאל ַא ןַייז טעװ ןוא ןעוועג זיא
 -רַאֿפ סע סָאװ ,ןשינעבױלגנַײא עדליוו יד ףיוא ךיז טציטש תוצראה-םע
 -טסַייג יד טסייה סָאד) םינהכ יד ןגעוו הֿבוט רענענייא רעייז ןוֿפ ןטיירפש
 ןַא ,טניימ רעטלָאװ רָאנ .רעשרעה יד ,עטעדניברַאֿפ ערעייז ןוא (עכיל
 -נַיא טעוװ סָאװ ,רעשרעה רענַאמוה ,רעטרעלקעגֿפױא ןַא ןעמוק טעװ סע
 ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריֿפרַאֿפ טָאה רעטלָאװ .טַײהַײרֿפ עגיטסַייג יד ןריֿפ
 ןרָאװעג זיא ךירדירֿפ ןעוו ןוא ,ךירדירֿפ ,ץנירפניורק ןשיסַיירפ ןננוי ןטימ
 -וצ ןַײֿפ םיא ןוא דנַאלשטַייד ןייק ןרעטלָאװ ןטעברַאֿפ רע טָאה ,גיניק
 ;ןילרעב יב םַאדסטָאּפ ןיא סָאלש ןבכילגיניק .ןַײז ןיא ןעמונעג

 זיא ,רעטלָאװ יװ ,שטנעמ רעדנַא ןַא רָאג .עיקסעטנָאמ .8 9
 ,דנַאלגנע ןוֿפ רערעדנואווַאב ַא ךיוא ,(1755---1689) עיקסעטנָאמ ןעוועג
 עיטַארקָאטסירַא רעשיטנעמַאלרַאּפ רעד ןוֿפ טמַאטשענ טָאה עיקסעטנָאמ
 - ,ָאדרָאב ןיא טכירעג ןיֿפ דילנטימ טַײצ עגנַאל ַא ןעוועג ןיילַא זיא ןוא
 רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןוֿפ ןעננואישנָא יד ןעוועג ןענַייז ןעגנואױשנָא ענַײיז
 רעד ןוֿפ תוביס יד ןנעוו הריקח , ןַײז ןיא ,ןטנעמַאלרַאפ יד ןוֿפ עיציזָאּפָא
 ענַז פָא ךיז ןעלגיפש ייםיור ןטלַא ןוֿפ חדירי רעד ןוֿפ ןוא טַיײקסױרג
 -רעד ןוא רעמיור עטלַא יד ןוֿפ קרַאטש רעעז טלַאה רע ,ןעגנוגַײצרעביא
 רלעה ןַײז .ייז ןשיװצ ןרָאטקַארַאכ עשינַאקילבוּכער עטסעֿפ יד ןוֿפ טפיוה
 םעד בילוצ זַא ,טניימ עיקסעטנָאמ ,טנַײֿפ רע טָאה ןרַאזעצ ;סוטורב זיא
 ןֿפױא ,עיטָאּפסעד ַא ןרעװ ַײב ךַײרקנַארֿפ טלַאה ןגיניק יד ןוֿפ ןליוטומ
 יװ ,ךַאז רעדנַא ןַא זיא עיֿכרַאנָאמ ,תוכולמ עגידחרומ יד ןוֿפ רעגייטש
 ןסייה סע יװ טול .רעשרעה רעד טריגער עיֿכרַאנָאמ ַא ןיא ;עיטָאּפסעד
 יד גידנטיהפֶא ,סעינעליווירפ עטלַא יד טימ םכסָהב ,ןצעועג יד םיא



 זיא סע ואוו, אל עו עטשרעבייא יד ןפ טכער ו עטעהערצפע טיי
 7 ."עיֿכרַאנָאמ ןייק ָאטינ זיא טרָאד ,עיטַארקָאטסירַא ןייק-

 - ןנעװ, קרעוו-טפיוה ןַײז ףיוא טעברַאעג גנַאל רעעז טָאה עיקסעטנָאמ
 / טגָאז רע .רָאי ןט1748 ןיא םיױרַא זיא סָאװ ,יןצעזעג יד ןוֿפ טסַײג
 םייהרעד ןיא ייס ,לַאירעטַאמ ןבילקעג ןבעל ץנַאג ןַײז טָאה רע זַא ,ןײלַא
 : ,םולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא רע ,עּפָאריײא ךרוד תועיסנ ענַײז ףיוא ייס
 / פא ך טלניפש הכולמ ַא ןוֿפ ַײבעג םניא ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןבעל םניא זַא
 צ ,ןעגנוגנידַאב עכילריטַאנ יד ןוֿפ לכ-םרוק ,תוחוכ עגידנעטש ןוֿפ גנוקריוו יד
 ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד טקריװ רעטַײװ ;דרע רעד ןוֿפ ןוא טַאמילק םנוֿפ
 יקסעטנָאמ ,ךַאז עֿכילרעדנערַאֿפמוא ןַא ךיוא טרעוװ סָאװ ,עיצַאנ רעד
 זַא ,ןטלַאהַאברַאֿפ טינ ןגעװטסעדנוֿפ ןָאק רע רָאנ ,וויטקעיבָא ןַײז ליוו
 -כיוו רעד זַא ,טלַאה רע .דנַאלגנע םיא ייב טייטש ןעמעלַא רַאֿפ רעֿכעה
 זיא גנונעדרָא-הֿכולמ רעשילגנע רעד ןוֿפ ןמיס רעטסכילקילג ןוא רעטסניט
 -ַאב ןָאק גנולייטעצ ַאזַא ַײב רָאנ ןטכַאמ יד ןוֿפ גנולייטעצ יד
 ױ ףרַאד טכַאמ עשירעבעגצעזעג יד :טַײהַײרֿפ עתמא יד ןרעוו טנרָאװ
 יד ןיא -- עגידנריֿפסױא יד ,רעטערטרַאֿפסקלָאֿפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא
 - ענעבילקענ יב --- עכילטכירעג יד ,ךרַאנָאמ ןגיד'השוריב ַא ןוֿפ טנעה
 עשירעבעגצעזעג יד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןָאק ןעמ .טנעה יד ןיא רעטכיר
 -רעד ןוא ןייא לַײװ ,טכַאמ-ריֿפסױא רעד טימ טניניײארַאֿפ ןַײז לָאז טכַאמ
 רעירֿפ ןלעוו טנעמַאלרַאפ רעבלעזרעד ןוא ןייא רעדָא ךרַאנָאמ רעבלעז
 א ףיוא ןײלַא םיא ייז ןלעװ ךָאנרעד ןוא ץעזעג ןשינַאריט ַא ןבעגסױרַא
 : ,ןבעל ןיא ןריֿפֿכרוד רעגייטש ןשינַאריט

 + . ,טַײצ ןַײז ןוֿפ דנַאלגנע סָאד ןבירשַאב גיטכיר טינ טָאה עיקסעטנָאמ
 יי 2 ,ןטכַאמ יד ןוֿפ גנולייטעצ ןייק ןעוועג טינ םצעב זיא דנַאלגנע ןיא
 2 רע :טנעה יד ןיא טנעמַאלרַאפ םַײב ןעווענ זיא הלשממ עטשרעבייא
 -  ענידנריֿפסיוא יד ךיז ןוֿפ ןֿפַאש טנעלֿפ רע ןוא ןצעזעג ןבעגסױרַא טגעלֿפ
 - טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,טעניבַאקךרָאטסינימ םנוֿפ טלַאטשעג ןיא טכַאמ
 2 ייס גנוטַיידַאב עסיורג ַא טַאהעג ערעל ןַײז ןוא גנובַײרשַאב סעיקסעטנָאמ
 א ,רעדנעל עשיאעּפָארייא ערעדנַא ןיא יַיס ,ךַײרקנַארֿפ ןיא

 = ןבָאה עיקסעטנָאמ ןוא רעטלָאװ .ןטסידעּפָאלקיצנע יד .199 8
 . 517 קיװדול ןוֿפ ןטַײצ יד טקנעדעג ךָאנ טָאה סָאװ ,רוד םוצ טננַאלַאב
 - עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז סָאװ ,רעגלָאֿפָאנ ערעגניי ערעייז
 . ,ןגױא ערעיז טימ ןהעזענ ןיוש ןבָאה ,ה'י ןט-18 ןוֿפ ןרָאי רעגנילדנהעצ
 - ַא ןיא ,ןלַאֿפעצ .טרעוו עיֿכרַאנָאמ רעטולָאסבַא רעד ןוֿפ םעטסיס יד יו



 ,רעײנרָאֿפ ןוא רערעל ערעייז רַאֿפ רעֿפרַאש ןעוועג יז ז ןענַײז ןֿכַאז ךס = |
 ןלוֿפ ןזיב גנומענַאבטלעװ עֿכילטֿפַאשנסיװ יד ןבייהרעד טלָאװעג ןבָאה ײ

 עגידלַאװג ַא טפינקעגֿפױנוצ זיא ץבַאנֿפױא רעגיזָאד רעד טימ  ,ןוחצנ - -
 רעד יַײב רָאי ןט-1746 ןיא ןרָאװעג ןבױהעגנָא זיא סָאװ ,גנומעגרעטנוא

 יד , ןעוועג זיא סָאד ;ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ רעבַיירש עטסערג יד ןוֿפ ףליהטימ
 -ֿפױא רעד ,יתוכָאלמ ןוא ןטסנוק ,ןטֿפַאשנסיװ ןוֿפ עידעּפָאלקיצנע עסיורג
 ןוֿפ לרוג רעד ,(1784-1715) ָארדיד ןעווענ זיא ןַאלּפ םעד ןוֿפ רעוט -
 - ןגיטלָאמעי םעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעעז זיא עידעּפָאלקיצנע רעד

 ,דנעב עטשרע יד םױרַא ןענַיז סע יװ םעדכָאנ ,ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ דמע
 ןוֿפ ,ןטסינעסנַאי ןוא ןטיאוזעי יד ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָא

 לייט ןענַיײז ,עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא ןבירשענ ןבָאה סָאװ ,ןטַאבַא יד -

 -רַאֿפ ןסָאלשַאב טָאר רעֿכילגיניק רעד טָאה טַײקֿבילטסַײנ רעד ןוֿפ
 ןיא ןטלַאה יז לַײװ .עידעפָאלקיצנע רעד ןוֿפ רנעב ייווצ עטשרע יד ןטּכינ
 ,טכַאמ א רעד ןגעק ןוא עינילער רעד ןגעק ןעייג םָאװ ,םערעל ו

 ןעמ טָאה יב ןגעו ,, ךוב ןַײז רעדנוזַאב ןבעגעגסױרַא טָאה ,םוינ
 ןוא ,עבַאגסױא רעצנַאג רעד ןנעק למוט ַא ןבױהעגֿפױא טנעמַאלרַאּפ

 -גַאגעגסױרַא ןיוש יד ןֿפױקרַאֿפ וצ טרעװרַאֿפ טָאה טָאר רעכילגיניק רעד -
 ףיוא טקוקעג טינ .עַײנ ןקורד וצ ןוא עידעּפָאלקיצנע רעד ןוֿפ ןליימ ענעג -
 םענייאניא ןעגנַאגעגסױרַא רָאי ןט-1705 ןיא ןענַײז ,ןטַײקגירעװש עלַא יד |

 ןענַאטשעג זיא טַאלב-רעש ןֿפױא .קרעוו-ןזיר םעד ןוֿפ דנעב עטצעל יד |
 טוומענ ןעמ טָאה ןרַאלּפמעזקע יד ;"לעטַאשעג,, --- "?ירַאפ ,, טָאטשנָא -

 ,הקיתשב ןטײרּפשרַאֿפ
 - ןיא טגָאזעגסױרַא זיא עידעּפָאלקיצנע רעד ןוֿפ עעדיא עניײמעגלַא יד

 ןדנילב ןרַאֿפ ןעוועג הרתַמ טָאה רעטנרעלעג רעד  ,ריֿפנַירַא םרעבמַאלַא'ד -
 -בלעז יד ןַאלּפ ןטשרע ןֿפױא טלעטשעגקעװַא ןוא ןטעטירָאטױא ןיא ןביולנ -

 - ןוֿפ טַײז רעדנַא ןַא ךָאנ ךיז טקעלּפטנַא ןעלקימרַא סָארדיד ןיא ,ןגַארֿפ

 דנַאטשוצ ןגיטסַײנ ןוא 0 םעד ןרעסעברַאֿפ םַײב טֿפַארק עסיורג
 ,טֿפַאשלעועג רעד ןוֿפ

 ןייא ןעוועג זיא רערעלקֿפױא רוד ןרעגניי ןוא ןרעטלע םעד ןשיווצ 2
 -עג טָאה רע ;טסיאעד ַא ןעוװעג זיא רעטלָאװ ,דיישרעטנוא רעסיורג

 זַא ,טנעקרענָא רע טָאה .ךָאד ,ןישַאמ עסיורנ ַא זיא טלעוו יד זַא ,ןטלַאה | -

 /  -עדָאֿפ רער טױל ,ןֿפָאלטנַא ןענַײז ערעדנַא ;עיליטסַאב ןיא ןלַאֿפעגנַײ

 /  עבילטֿפַאשנסיװ עלַא ןיא קיטירק עכילטנילג יד ןוא גנושרָאֿפ עגידנעטש

 - ַא ןיא ןסיװ טָאד זַא ,קוק רעד :גנומענַאב-טלעװ רעֿכילטֿפַאשנסיװ רעד
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 ,ָארדיד .םזינַאכעמ-טלעוו םעד ןָא טיצ סָאװ ,רעֿפעשַאב ַא ןַארַאֿפ זיא סע
 -עג ןבָאה יז ה'דד ,ןטסיאעטַא ןעוועג ןענַײז .וװ ,זא ,א םויצעוולעה
 ,טלעוו יד ןָא טריֿפ סָאװ ,טַײהטָאג ַא םעפע ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טנקייל

 רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןיא טָאה ה"י ןט-18 ןְטימ ןזיב .ָאסור .130 8
 ןעמ .קלָאֿפ ןוֿפ טכער יד רַאֿפ ךיז ןעמונעגנָא רע ּפַאנק טֿפַאשלעזעג
 -הכולמ ןוא רעכילטֿפַאשלעזעג רעד ןיא תונורסח יד זַא ,טכירעג ךיז טָאה
 ַא ךרוד ,ןבױא ןוֿפ ןרעו טרעסעבעגסיוא ןלעװ גנונעדרָא רעכילטֿפַאש
 . -סםױרַא רעצימע ויא רעמָאט .רָאטַאמרָאֿפער ןטרעלקעגֿפױא ןניטכעמ
  ,ןטנעמַאלרַאפ יד ןוא עיקסעטנָאמ יװ ,עיֿכרַאנָאמ רעד ןנעק ןטָארטעג
 ןסַאלק עטשרעבייא יד קירוצ ןרעקמוא לָאז ןעמ זַא ,טנָאמעג יז ןבָאה
 ,גנוריֿפ"הכולמ רעד ןיא העֵד רעייז ןוא סעיגעליווירפ עגילָאמַא ערעייז

 -ַארעטיל רעוירַאפ רעד ןיא ךיז טָאה ןרָאי רע-40 יד ןוֿפ ףוס םוצ
 -ןַאשז ,עיטַארקָאמעד רעד ןוֿפ רעגנעהנָא רעסייה ַא ןזיװַאב טלעוו רעשיר
 =גיילק ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע ,(1778--1719) רעווענעשז ַא ,ָאסור קַאשז
 - -ַארקָאטסירַא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,עווענעשז ןיא ןוא ,ןזַײרק עֿכילרענריב
 יד ןגידייטרַאֿפ ןטערטוצסױרַא ןעמוקעגסױא םיא זיא ,קילבופער עשיט
 ןיא רָאנ .גנורינער רעטנַארעלָאטמוא רעד ןנעק עסַאמ עזָאלטכער עסיורג
 רעד ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנַיא ןבילבעג םיא יַײב זיא טַײצ רעבלעזרעד
 ןבעל סע ואוו ,ץייווש רעניגרעב רעד ןוֿפ ,טַאמייה ןַײז ןוֿפ ןבעל רעגייטש
 ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ץָאסור  .,םירעיופ עגיגנעהּפָאמוא ןוא ע'טושפ יד
 יד טיהענֿפױא רעסעב ךיז ןבָאה ,לקניוו ןגיאור ןליטש םעד ןיא ,ָאד זַא
 ןעמוקעגסיוא םיא ייב זיא ױזַא --- ללכב .טַייקכילשטנעמ ןוֿפ תודימ עתמא
 -רעטלע ערעייז יװ ױזַא ןבעל סָאװ ,ןשטנעמ עגיד תומימת יד ןענַײז --
 -ָארּפ רעד ,רוטלוק יד ,רעֿכילקילג ךס ַא ,טבעלעג ןבָאה םעדייז-רעטלע
 -- טעטש עסױרג יד ןיא ןבעל סָאד ,טסנוק ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ סערג
 -רַאֿפ ןרעוװ ןשטנעמ יד ,ןשינעֿפרעדַאב עַײנ סױרַא רָאנ טֿפור ץלַא סָאד
 ןשטנעמ יד רעבָא .רעסערג טרעװ ייז ןשיווצ טַײקֿכַײלגמוא יד ,ןברָאד
 ןַאמָאר ןַײז ןיא .ןליֿפעג עטנוזעג עגידתליחת יד וצ ןרעקמוא .ךיז ןענָאק
 טלעטשעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ גנואיצרע יד ָאסור טרעדליש יילימע,,
 טַײװ זיא רע ;רוטַאנ רעד טימ גנודניברַאֿפ רעטקעריד ַא ןיא ןרָאװעג
 ךיז טלקיװטנַא רע ,טלעוו רעסיורג רעד ןוֿפ ןבעל ןטלצניקעג םעד ןוֿפ
 ,גידנעטשבלעז

 ,רע'תמא רעד זיא ,םלוע רע'טושפ רעד ,ןומה רעד זַא ,ךיז טכוד ן'ָאסור
 ,המשנ רעד ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא עלעדייא יד ןוֿפ רענערט רעֿכילריטַאנ רעד
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 ןעננואיצַאב עשלַאֿפ יד ןוֿפ ןברָאדרַאֿפ ןענַייז ןסַאלק עטשרעבייא יד
 ןשיװצ טשרעה סע סָאװ ,טסונ ןטיײרדרַאֿפ םעד ןוֿפ ןוא ןשטנעמ ןשיווצי

 ץנַאג ןַײז טעמכ ,ןטֿביש עמירָא יד ןוֿפ םיױרַא טמַאטש ןַײלַא רע .ייז
 ;טנרָאװַאב לעירעטַאמ ןעוועג טינ לָאמניײק ,ןעוועג דנו-עג רע זיא ןבעל

 רעגידייטרַאֿפ םענעריובעג ַא ףיוא יװ ,ךיז ףיוא רע טקוק רשֿפא רעבירעד ה
 -נגייא עֿכילקנערק ַא טַאהעג טָאה רע .עסַאמ רעטקירדעגרעטנוא רעד ןוֿפ 1

 -רַאֿפ ויא יילימע,, ןַיז .טַאהעג טינ רָאנ רע טָאה לזמ ןייק ןיא ,עביל
 ןענַײז םע ;זירַאפ ןיא ייס ,עווענעשז ןיא יַיס ןילַּת םנוֿפ ןרָאװעג טנערב

 טינ ,ךַײרקנַארֿפ ןיא טינ ןעניֿפעג טינ ךיז רָאט רע זַא ,ןלעֿפַאב סױרַא - -
 טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ;ןרעב ןוא עווענעשז ןוֿפ עירָאטירעט רעד ףיוא --

 ןלַאֿפעגנַײרַא זיא רע ןוא ,ןגָאלשרעד םיא טָאה ץלַא סָאד .ןריטערַא =
 ָאסור טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ ןרָאא עטצעל יד .הרוחש-הרמ רעֿפיט ַא ןיא
 -קעטָארּפ ןַײז טימ טגירקעצ ךיז טָאה רע ואוו ,דנַאלגנע ןיא טכַארּברַאֿפ
 -קנַארֿפ ןיא רעטַייװ םיא רימ ןעניֿפעג ךָאנרעד ;םוי ףָאסָאליֿפ םעד ,רָאט
 -ַארעטיל זיא סע רעֿכלעװ ןוֿפ טַייװ ,ןזָאלרַאֿפ ןוא טנלע ןיוש רעבָא ,ךַײר !

 ,טַײקגיטעט רעשיר
 ןעגנַאנעגסױרַא ,006:26 806181) יךַאמּפָא ןֿכילטֿפַאשלעזעג , ןַײז ןיא

 גנונעדרָא עלַאעדיא יד ןרעדליש וצ ָאסור ךיז טסַײלֿפ (רָאי ןט-1762 ןיא
 עשילגנע יד ןוֿפ קנַאדעג םוצ םוא ךיז טרעק רע ,ןבעל ןכילשטנעמ ןוֿפ
 ןבָאה ךַאמּפָא ןגיטַײזנגעק ַא ךרוד זַא ,קָאל ןוא םבָאה ןֿפָאסָאליֿפ
 רעמוקלוֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ןגידתליחת רעייז וצ ףוס ַא טכַאמענ ןשטנעמ יד
 ,עטסניטכיוו סָאד זיא ןָאסור רַאֿפ רָאנ .טַײקגיגנעהּפָאמוא ןוא טַײהַײרֿפ
 זַא ,רע טלַאה רעבירעד ןוא ,ךיז ןשיווצ ךַײלג ןַײז ןלָאז ןשטנעמ יד זַא
 ןוֿפ ןגָאופָא ךיז טֿפרַאדעג דיחָי רעדעי טָאה ךַאמּפָא םעד ןסילש םִייב
 .עצנַאנ סָאד ויא ןֿפוא ַאזַא ףױא ,לַלֹכ םעד תֿבוטל טֿפער ענַײז
 ,טבַאמ רעטשרעבייא רעד ןוֿפ רעגערט רעד ,רעשרעה רעד ןרָאװעג קלָאֿפ
 -נעורעפ ענלצנייא יד רעביא הטילש עטצינערנַאבמוא ןַא טָאה ללכ רעד
 םענייא וצ ןרעװ ןבעגעגרעביא טינ ןָאק ללכ ןוֿפ טכַאמ יד :ןטַײקֿביל
 רעד, ,ךילדניזרַאֿפמוא ןוא גידוועלייטמוא זיא יז ,ןענָאזרעּפ עכילטע רעדָא
 -לעועג םוצ גידנעטש טבערטש ןוא טכערעג לָאמעלַא זיא ןליוו רעשיללכ
 ןגעוו ערעל ס'עיקסעטנָאמ ןוֿפ טַייװ רעעז טייטש ָאסור .ייץונ ןֿכילטֿפַאש
 יד ןרעֿכיזרַאֿפ ןנעו טינרָאג טכַארט רע ;ןטכַאמ יד ןוֿפ גנולייטעצ רעד
 ּרעד ןיא עיגילער רעד ןנעװ גידנדייר .,רעגריב עגיצנייא ןוֿפ טַײהַײרֿפ
 ןיא ןביולג םעד לשמל ,םירקיע עסיוועג ןַײא וליֿפַא רע טלעטש ,הכולמ
 םיכסַמ טינ ןעגַייז סָאװ עלַא זַא ,טרעדָאֿפ רע ןוא ,טיוט ןֿכָאנ ןבעל ַא
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 ןגױט ןשטנעמ ענױזַא לַײװ ,הכולמ רעד ןוֿפ ןרעװ ןבירטרַאֿפ ןלָאז טימרעד
 רענריב יד וַא ,טינ טזָאלרעד ָאסור .ןבעל ךילטֿפַאשלעזעג ַא רַאֿפ טינ
 ךיז טנָאז רע ,ה'ד ,ןטכַאמלוֿפ ערעייז זיא סע ןעמעװ ןבעגרעביא ןלָאז
 סָאד ;ננובענצעזענ עטקעריד ַא ליוו רע .ןטנעמַאלרַאפ יד ןנעק סױרַא
 ,ןסולשַאב ןעמעננָא ןוא ןעננולמַאורַאֿפ ףיוא ןבַײלקֿפױא ךיז לָאז קלָאֿפ עצנַאג

 ונוא ליוו רע, סָאװ ,ןָאסור ןוֿפ טכַאמענ קווח וליֿפַא טָאה רעטלָאװ
 ךיז ןרעקמוא ןנעוו ןעעדיא יד ןבָאה ךָאד ,יריֿפ עלַא ףױא גידנֿכירק ןהעז
 ןיא ,טבעלעג טָאה ָאסור תעשב ךָאנ ליֿפענטימ ַא ןענוֿפענ רוטַאנ רעד וצ
 ןגעװ ,טַײקכילריטַאנ ןגעװ ןעקנַאדעג יד .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוֿפ ןטימ
 יז ןוא ,םלוע םַײב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ןליֿפעג עטנוועג ןיא ןעיצרעד
 ןוא ןענַאמָאר עשיֿפַארגָאעג ייר רעצנַאנ ַא ןיא טלניּפשעגּפָא ךיז ןבָאה
 עדליװ יד ןוֿפ ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה ןעמ ואוו ,ןעננובַײרשַאב
 ץעגרע ןעוועג ןֿפרָאװרַאֿפ ןענַייז סָאװ ,ןשטנעמ ענױזַא ןוֿפ רעדָא ןשטנעמ
 ןרָאװעג םסרוֿפמ זיא ןעמעלַא רַאֿפ רעמ .טלעוו-רוטלוק רעד ןוֿפ טַײװ
 -קעװַא זיא םיא ךָאנ ;(116 8 העו) ָאֿפעד לעינַאד ןוֿפ ָאזורק ןָאזניבָאר,
 יד ,קרעװ עכילנע הרדס ַא ןרוטַארעטיל עשיאעּפָאריײא עלַא ןיא ןעגנַאנעג
 ' ,"סערַאנָאזניבָאר , ענעֿפורעג ױזַא

 ,רטַארעטיל רעד ןוֿפ גנוטײדַאב עכילטֿפַאשלעזעג יד .131 8
 ןוא ןתקולחמ ךס ַא ןעוועג- ןענַײז ה"י ןט-18 ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןיא
 -עג ךָאד רעבָא ןבָאה עטנרעלעג ןוא רעלעטשטֿפירש יד רָאנ ,םיכוסכס
 יװ ,ייקילבופער עשירַארעטיל , ַא ,חוכ רעקרַאטש ַא ןענַייז יז זַא ,טריּפש
 טָאה ןרָאי רע-60 יד ןוֿפ בײהנָא ןיא ,ןקירדסיוא טלָאמעי ךיז טנעלֿפ ןעמ
 ןענַײז סָאװ ,ם'נידיקספ עֿבילקערש ייווצ ןנעוו לוק ןַײז ןבױהעגֿפױא רעטלָאװ
 ,ךַײרקנַארֿפ ןיא ללכה-ןמדאצוי ןייק ןעוועג טינרָאג ןטַײצ ענעי ןיא רעבָא
 זַא ,ןטנַאטסעטָארּפ ףױא לובלב ַא טכַאמענ ןעמ טָאה ןלַאֿפ עדייב ןיא
 -ַאב רעד רַאֿפ םעט רעניצנייא רעד םנה ,ןשטנעמ טע'גרהיעג ןבָאה יז
 -ַאק) עטפשמרַאֿפ יד ןוֿפ רענייא .האנש עזעיגילער ןעוועג זיא גנוגידלוש
 ןֿפָאלטנַא םיוק זיא (ןעווריס) רערעדנַא רעד ,ןרָאװעג טייטענ זיא (סָאל
 ןבעל טניואוועג טָאה סָאװ ,ןרעטלָאװ יב ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג
 רעטלָאװ .עירָאטירעט רעווענעשז רעד ףיוא ,ץינערג ןשיזױצנַארֿפ םעד
 טימ .ץנַארעלָאט-סנבױלג ןנעװ קרעװ ַא ןבירשעגנָא םעד בילוצ טָאה
 יד ןוא טֿפַאשלעועג רעוירַאפ יד טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה ןינע רעד
 ,ןרעטלָאװ טימ .דנַײרֿפ עטוג ןעוועג ןענַייז סָאװ !,רעשרעה עשיאעּפָארײא
 ןעמ ,טלעופ'עג טָאה רעטלָאװ ,דנַאלסור ןוֿפ .11 ענירעטַאקעי יז ןשיווצ



 א ייבי אי ריר יה הע ר טי יא עי

 -מוא ןעמ טָאה ןסַאלַאק ןטיומעג םעד ;סעצָארּפ םעד ןקוקרעביא
 ,עיסנעפ ןעמוקַאב טָאה עילימַאֿפ ןַײז ןוא ,ערע ןַיז טי
 ףיוה רעייז וצ עי טסַײלֿפעג ךיז ןבָאה עּפָאריײא ןוֿפ רעשרעה יד

 | ,קעטָאילביב ןַײז טֿפױקעגּפָא ןוא גרוברעטעפ ןייק ןָארדיד ןטעברַאֿפ טָא
 /  רעשרעה עניילק יד ןוא ;ענַאל רעטקיררענ ןַײז ןיא םיא ןֿפלעה וצ י
 - . טינ טימרעד ךיז ןבָאה ןֿכרַאנָאמ יד .רעבָא ,עסיורג יד ןוטענכָאנ ןּב

 /  ןעמוקַאב טלָאװעג ןוא רעלעטשטֿפירש ןרָאװעג ןײלַא ןענַײז יז :טנג
 . 11.  ךידירֿפ .טסוג ןשירַארעטיל ןוֿפ רעבעגצעזעג יד ןוֿפ גנונעקרענָא ידי

 / ואו ,ילעװַאיקַאמ-יטנַא, קרעװ ַא ,ץנירפ ַא גידנעייז ךָאנ ,ןבירשעגנָא טָאז

 - . ןעװעג זיא ךיוא ."הָאסָאליֿפ רעד גיניק רעד , ןֿפורעג רעטעפש םיא
 יז יב ןטעב ,ןטַארעטיל יד טימ ץנעדנָאפסערָאק ַא ןריֿפ וצ ןעמ

 ןעמוקַאב רעטלָאװ טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ רָאי 20 עטצעל יד ןוֿפ ר
 ןבעל ,ענרעֿפ ןיא טניואוועג ןַאד טָאה רע ;סענַארֿפנָא עֿכלעזַא י

 1 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוא ןט-17 ןיא ןסיירפ 5

 .ןנעוו עשינַאעקָא יד ןוֿפ גנוקעדֿפױא יד .עֿפָארײא-חרזמ .182 8 -
 - שארב טלעטשעגקעװַא ןבָאה םעינָאלָאק עטַײװ יד ןוֿפ גנומעגרַאֿפ יד .ןוא :

 - ."גנע ,דנַאלָאה ,ךַײרקנַארֿפ ,עינַאפש :תונידמ עגיד ֿברעמ יד עּפָארײא ןוֿפ = -
 : - רענַײז סָאװ ,עילַאטיא ןוא דנַאלשטַײד ,רעדנעל עלַארטנעצ יד ,דנַאל !
 - ןלַאֿפעג ןענַייז ,געװ-סלדנַאה םענעזָאלרַאֿפ טציא ,ןגידרעירֿפ ןֿפױא ןנעלענ !
 -  ייװצ עניזָאד יד ןוֿפ ענַאל יד זיא רעגרע ךָאנ ,ןרָאװעג טמירָארַאֿפ ןוא !
 / םיואכרוד ןעװעג ןענַײז ֿברעמ ףױא סָאװ ,םעד בילוצ ןעווענ רעדנעל -

 .ײס ,רנַאלשטַײד ייס -- עדייב יד ןוא ,תוכולמ ענעסָאלשעג ,עטסעֿפ
 ה"י ןט-18 ביײהנָא םוצ ,לָאמַא יו ,טלקערבעצ ןעוועג ןענַייז ,עילַאטיא -
 סָאװ ,עגידחרומ יד --- רעדנעל עפורג עטירד ַא ןקורסױרַא ןָא ךיז טבייה !

 .ַײנוד רעטשרעבייא --- עבלע -- םי רעשיטלַאב :עיניל רעד רעטניה ןניל
 "נוא םַײב ןסַיירּפ ,ַײנוד םַייב (ןרַאגנוא טימ) ךַײרטסע :ןעוועג ןענַייז סָאד = !
 ןיא טַײז-םורד ןוֿפ ןַײרַא ךיז יג סָאװ ,ןכַײט יד ןוֿפ םָארטש ןשרעמ א



 צ עגרטא יד ַײב ןוא טעינ םַײב ,לסַײװ רעד ייב ןליופ ,םי ןשיטלַאב
 ןוא עקָא ,עגלָאװ רעד ַײב הנידמ רעװקסָאמ יד ןוא ,רפעינד ןוֿפ ןסולֿפוצ
 .עניווד רעגידנוֿפצ רעד יב

 ֿבור סָאד ןענַײז ,ןענוֿפעג ךיז ןבָאה תוכולמ עלַא יד ואוו ,ןדננעג יד
 רעדָא עטסופ ןעװעג סָאד ןענַייז בייהנָא ןיא ה"ד ,סעינָאלָאק ןעוועג
 - ןוֿפ ןרָאװעג טפַאכרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטֿפַאשדנַאל עטרעקלעֿפַאב-ךַאװש
 רע-70 יד ויב .הנידמ רעװקסָאמ יד ,לשמל .רערעדנַאװרעביא ענעמוקעג
 עניטציא יד יװ ,רעסערג טינ ןעוועג יז זיא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוֿפ ןרָאי
 יד ןוֿפ ךשמ ןיא רָאנ ;םענייאניא סעינרעבוג עשיסור עלַארטנעצ סקעז
 ןיא ןוא ןעייווצ ןיא ןסקַאװעגסױא יז זיא רעטרעדנוהרָאי ייווצ עטסטנעהָאנ
 ,טנַאק ןגידנוֿפצ םעד ,דנגעגיעגלָאװ םעד ןעמונרַאֿפ טָאה יז לַײװ ,ןעַײרד
 / עניזָאד יד ןיא .עקָא רעד רעטניה דנַאל סָאד ןוא דנגעג רעלַארוא םעד
 לייט ,ןעניֿפ ןסעועג ןענַײז ָאד --- ןַײרַא רעדנעל עטרעקלעֿפַאב-ךַאװש
 - ילימ יד ןוטעג זָאל ַא ךיז טָאה --- רעקלעֿפ-רעדנַאװ לייט ,םיטֿבש עגיציז
 . ןבָאה דנַאל-ריזינָאלָאק ַאזַא טקנופ .עיצַאזינָאלָאק עשרעטעברַאדרע-שירעט
 ,רטסעינד םַייב ,םורד ףיוא טַאהעג ןליופ ןוא עיװָאקסָאמ ןוֿפ רעניואוונייא יד
 --ַארקוא יא סָאד ;ןָאד םַייב ןוא רפעינד ןטשרעטנוא ןוא ןטסלטימ םַײב
 .ןעמָאנ ַא רעטעפש טָאה ןעמ סָאװ ,דנַאל ץנעי ןוא (עיסָארָאלַאמ) עניא
 -ָאפ ןבָאה סעירָאטירעט עגױָאד יד ,(עיסָארָאװָאנ) דנַאלסוריַײינ ןבענעג
 ןיא ,רעירֿפ ךָאנ ,ה"י ןט-17--ןט-15 ןוֿפ טריזינָאלָאק ןסור ןוא ןקַאיל
 םַײב סָאװ רעדנעל יד טריזינָאלָאק ןשטַײד יד ןבָאה ,ה"י ןט-14 ןוא ןט3
 רעשיטלַאב רעגיטנַייה רעד) םי ןשיטלַאב ןוֿפ גערב ןגידםורד ןוא ןגידחרזמ
 ןוֿפ ןלייט) ַײנוד םַײב ןוא ןטַאפרַאק יד ַײב ןדנגעג יד ,(ןסַיירּפ ןוא טנַאק
 ןעוועג טעטש יד ןענַײז רעדנעל עלַא יד ןיא ,(ןרַאגנוא ןוא ךַיײרטסע
 -פָא ףיוא עירטסודניא עסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,טלקיװטנַא ךַאװש
 -נעטסקע אקווד ןוא ,טעברַאדרע ןעוועג זיא גנוגיטֿפעשַאב-טפיוה יד ,ץַאז
 ןוא ןרעקַאֿפױא טֿכעלש ,דרע חֹטָׁש ןסיורג ַא ןעמענ טנעלֿפ ןעמ :עוויס
 ןכוז ךיז ןזָאל ןוא סָאד ןֿפרַאװקעװַא ךָאנרעד ןוא ,ןגיטסימַאב זיא סע יוװ
 ,דלעֿפרעקַא רעדנַא ןַא

 ןוֿפ .גנונעדרָא עֿכילטֿפַאשטריװ ןוא עשיטילָאפ יד .133 8
 קיטילָאּפ יד ןוא גנונעדרָא יד ןײטשרַאֿפ וצ ןיוש זיא טֿפַאשטריװ ןימ םעד
 ןיא טניטיינעג דימת ךיז ןבָאה ייז ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןיא
 םעד בילוצ ןריֿפ ןוא סעירָאטירעט עַײנ ןפַאכרַאֿפ טזומעג ןבָאה יז ,דרע
 -םיס עשירעטילימ רעדנַא ןַא טעברַאעגסױא ךיז טָאה ייז יב ,תומחלמ
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 -  טצשַאב ןבָאה ,לשמל ,דנַאלָאה ןוא ךַײרקנַארֿפ ,ֿפרעמ ף
 ןסַאמ תוריכש ףיוא ןטלַאהעג ,ןעגנוטסעֿפ לטרַאנ ַא ךרוד ןצינערג ע
 -גיא ןבָאה ,עיװָאקסָאמ ,ןליופ ,ךַיירטסע ,תוכולמ עגיד'חרזמ יד .רע
 -ַאב ןגעלֿפ יז היד ,ןצינע רג-סגירק ןוֿפ לטרַאנ ןטיירב ַא טנד

 ןלָאז יז ,ןשטנעמ עטנֿפָאװַאב דרע רעטּפַאכרַאֿפ טשרָאקָא רעד .ףיוא ןצע
 . דרע יד .גיטיינ בוא ,ךיז ןלעטשנגעקטנַא ןוא אנוש ןֿפױא ןבעג גנוטֿכַא

 -  טינ רענלעו םעד טָאה ןעמ .טסניד ןרַאֿפ טלָאצענ-טפיוה סָאד ןעוועג
 - טָאה ןעמ ;טַײצ רעסיוועג ַא ףיוא םיא ןעגנודעג טינ ,תוריֿכש ןייק טל
 . ,הסנֿכה רעסיוועג ַא טימ הֹלחַנ ַא טלייטעגוצ ןוא טרָא ןַא ןבעגעג רָאנ
 - / ,ןֿפמַאק ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םנוֿפ טַײװ טינ ךילגימ

 - ןעוועג ךיוא זיא תונידמ עגידחרומ יד ןיא םירעיוּפ יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײװ
 | יד ןבָאה לּכ-םדוק .גנוריֿפגירק ןוֿפ רעגייטש םעד טול טלעטשענק |

 . ;ןדנגעג עניאורמוא יד ןיא רעטעברַאדרע ןעיצוצ ןנעוו טנרָאזעג רעשרע
 יא ךיז םיא ןֿפלָאהעג ,דרע קיטש טוג ַא ןבעגעג ןרעדעי טָאז

 |  י"סנירק יד ןגרָאזַאב וצ טטַײלֿפעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד רָאנ .
 / . רעיװ ןריֿפ וצ ןעמעוו טימ ןבָאה ןלָאז יז ,רעטעברַא .עגידנעטש םי
 .  ןטלַאהרַאֿפ םיצירפ יד ןֿפלָאהעג ןכָאה ןעגנוריגער יד .טַײקשיטַא

 | םיצירפ יד ןבָאה ךיוא ,רעטעברַאדרע עגידנרעדנַאװ יד דרע ר
 /  ;םירעיױפ עשינַכש יד ןוֿפ טסניד-הררש םעד ןצינ וצ טֿכער סָאד ןע
 ןעװעדנוֿפוצנײא ןֿפלָאהעגטימ ןבָאה ןעגנוריגער יד ,רעטרעוו ערעדנַא
 ,טֿפַאשטכענקבַײל

 .  ןשיווצ םולָׁשב טבעלעג טינרָאנ ןבָאה תונידמ עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד
 - ןוֿפ ךַײרטסע ןוא ןסַיײרּפ ,טַייז ןייא ןוֿפ עװקסָאמ :רעדנעלדנַאר יד

 יד ףױא (גלָאֿפרע טימ אקווד ןוא) טקירדעג ןבָאה ;טַײיז רעדנַא רעו
 - טָאה ה"י ןט-18 ןוֿפ בייהנָא ןיא .ַײקרעט ןוא ןליופ !ןדעוש :עטסלטיז
 ןיב טָאה סָאװ ,סַאפ-םי םעד ןדעוװוש ייב ןעמונענוצ הנידמ רעװקסָאמ יד
 רעבלעזרעד ןיא ,םי ןשיטלַאב םוצ געוו םעד ריא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ טלָאמעד
 ֿברעמ) רעדָא ןוֿפ !גנוצֿפעל יד ןדעווש ייב ןעמונעגוצ ןסַירפ טָאה טַייצי

 - ןיא זַייװלײט ,ךַײרטסע ןוא דנַאלסור ןבָאה טַײיז-םורד .ףיוא !,(ןרעמ
 - ַײקרעט ייײב ןעמונעגוצ ה"י ןט-18 ןוֿפ ךשמ ןיא ,תומחלמ ענידתוֿפתושב-
 - / גערב םַײב ןוא ןֿכַײט עשיסור-םורד יד ייב ,ַײנוד םַײב סעירָאטירעט עסיורג

 ןוא ךַײרטסע ,ןסַײרּפ :תונידמ יירד עלַא יד ןבָאה ךילדנע .םי ןצרַאװש ןוֿפ
 -ייט יירד ךרוד ,ןליופ ןיא תֹומוהמ יד טצונעגסיוא םענייאניא ,דנַאלס
 וצ ףוס ַא טכַאמעג ןצנַאגניא יז ןבָאה (1795 ןוא 1793 ,1772) ןעננול

 0 עא עצנַאג ריא ךיז רַאֿפ ןעמונעגוצ ןוא הכולמ רעשיליופ ר רעי
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 יד ,הכולמ רעשיסיירפ רעד ןוֿפ ןעמוקֿפױא סָאד .134 8
 -עג ויא יז ,ןסַײרפ ןעװעג זיא תונידמ ענידחרזמ עלַא יד ןוֿפ עטסגניי
 .םַײב) גרובנעדנַארב :ןלייט ייווצ ןוֿפ גנודניברַאֿפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאש
 -םצע ןוא (ןילרעב טָאטש רעד טימ רעדָא ךַײט ןוֿפ םָארטש ןטסלטימ
 ,ןעמעיג ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ןוא לסַײװ רעטשרעטנוא רעד ןשיווצ) ןסיירפ
  ןוֿפ דנַאל סָאד ןעוועג רעירֿפ זיא ןסַירפ .(גרעבסניניק טָאטש רעד טימ
 זיא סָאװ ,םוטנטשריֿפ ךילטלעוו ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא ,ןדרָא ןשינָאטײט
 -רוק רעד טָאה ה"י ןט-17 ןוֿפ בײהנָא ןיא ,ןליופ ןוֿפ גיגנעהּפָא ןעוועג
 ןעמוקַאב (ןרעלָאצנעהָאה עיטסַאניד רעד ןוֿפ) גרובנעדנַארב ןוֿפ טשריֿפ
 ,עוועלק עלעדנעל ןיילק ַא טנשרַיעג רע טָאה ןכַײלגסָאד ;ןסַיירפ השוריב
 ענעֿפרָאװעגרעדנַאנוֿפ יירד יד טָא ,ןייר ןטשרעטנוא ןוֿפ ןטַײז עדייב ףיוא
 סע עֿכלעװ ןשיווצ ,ןצינערג יד ןרָאװעג סָאד ןענַײז עירָאטירעט רעקיטש
 ,הבולמ עשיסַיירפ עגידרעטעפש יִד טיירפשענסיוא ךיז טָאה

 ןבָאה סָאװ ,ןדננעג עשטַייד ענעי וצ טגנַאלַאב טָאה גרובנעדנַארב
 ןענַײז ץענרע ןיא .המחלמ רעגירָאיײניסַײרד רעד ןיא ןטילעג עלַא יוװ רעמ
 ,ןֿפָאלטנַא זיא גנורעקלעֿפַאב יד ןענַאװ ןוֿפ ,םיֿבושי ליֿפ ױזַא ןעוועג טינ
 -עג ױזַא רעד ,םלעהליוו ךירדירֿפ .רקֿפָה ףיוא גנידצלַא גידנזָאלרעביא
 טבעלענ טָאה סָאװ ,(1688--1640) טשריֿפרוק רעסיורג רענעֿפור
 ךס ַא טָאה ,עינַארָא ןוֿפ םלעהליוו ןוא .א1ש קיוודול טימ טַייצ ןייא ןיא
 יב ,רעטשרע רעד יא רע ,הכולמ יד קירוצ ןעױבֿפױא םַײב ןוטעגֿפױא
 ןוא טַײקגנערטש ענעקורט יד ןטָארטעגסױרַא טלוב ױזַא זיא סע ןעמעוו
 -נעדנַארב טָאה ןברוח םעד ךָאנ ,רעשרעה ןשיסַיירּפ ַא ןוֿפ עיגרענע יד
 ;ןריזינָאלָאק ַײנ-סָאד-וֿפ דננעג םעד לָאז ןעמ ,ןבָאה טֿפרַאדעג גרוב
 ןוֿפ וליֿפַא ,רערעדנַאװנַײא ןעיצוצוצ ןהעזעג רעשרעה יד ןבָאה רעבירעד
 -סעטָארפ יד ןעמונעגוצ קׁשָח סיורג טימ ָאד-טָאה ןעמ .דעדנעל עדמערֿפ
 ןוֿפ הטיש יד ,ךַײרקנַארֿפ ןוא ךַײרטסע ןוֿפ ןֿפָאלעג ןענַייז סָאװ ,ןטנַאט
 רעגרובנעדנַארב יד יב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה (94 8) םזיליטנַאקרעמ
 ןיא ןעגנערבוצנַיירַא לטימ עלַא טימ ןהעזעג ןבָאה ייז ןוא ,ךיוא ןטשריֿפ
 טקידע רעטנַאנ םנוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד ,עיצַאקירבַאֿפ ,רוטקַאֿפונַאמ דנַאל
 ןט-1685 ןכָאנ :הֿבוט עסיורג ַא טשריֿפרוק ןרַאֿפ ןעוועג זיא (8 103)
 ןשטנעמ טפיוהרעד ,ןטנַארגימע עשיטָאנענוה ךס ַא ןעמוקעגנָא ןענַײז רָאי
 עינָאלָאק עשפיה ַא ןֿפַאשעג ןבָאה ייז .סעיסעֿפָארּפ עלעירטסודניא טימ
 ,רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא ןילרעב ןיא

 ,ןליצ עלעירטסודניא יד .קיטילָאפ עטסגינייװסױא יד .135 8
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 ,ןויוועג ןיוש ײז ןבָאה ,טלעטשעג ךיז ןבָאה רעשרעה עשיסִיירפ יד יי :
 -לטימ ןוֿפ ןֿכַיט-טפױה יד ,קיטילָאפ עטסגינייווסיוא רעייז ןריֿפ וצ ױזַא יו -
 ןסינ ןוא טַײזךוֿפצ ףיוא טדנעוועג ןענַײז יז :גנוטֿכיר ןייא ןבָאה עּפָארײאי

 טָאה הנידמ עשיסַיירפ יד ,םי ןשיטלַאב ןיא רעדָא ןגידנוֿפצ ןיא ןיירַא ךיז
 ,רעדָא ,לסַײװ ,ןעמעינ :ןכַײט עלַא יד יב ךעלקערב ןוֿפ טעדליבעג ךיז
 עירָאטירעט עשיסַיירפ יד זיא טעמכ םוטעמוא רָאנ .,ןייר ןוא רעועו ,עבלע
 ,ערעדנַא ןטלַאהעג ןבָאה גנַאנסױא םעד ;ךַײט ןוֿפ ןטימ םִייב ןנעלעג
 -עג ויא קיטילָאפ םנסַיירפ ,הרוחס עלַא ןוֿפ םָכֵמ ןעמונעג ןבָאה סָאװ
 יד ןוא ןעמָארטש עטשרעטנוא יד ןעמענרַאֿפ וצ ,םעד ףױא ןעוועג טדנעוו

 תוֿכולמ יד טימ ןעגנואיצַאב עטקעריד ןבָאה וצ ידכ ,םִי םוצ ןעגנַאנּפױא -
 .ןטקודָארּפ עשימייה יד טרעטשעגמוא ןריֿפסױרַא ןענָאק וצ ןוא םַיל-רֿבַעמ
 ,תונוחצנ עשירעטילימ ףיוא גנונעֿפָאה ןייק ןעוועג טינ זיא סע ואוו טרָאד
 טֿפַאשדנַײרֿפ-טוג ןיא ןבעל וצ ךיז טסַײלֿפעג ןסַירפ טָאה ,ןייר םַייב לׁשָמֹל
 יד ןֿפלָאהעג בײהנָא ןיא טָאה טשריֿפרוק רעד .דנַאלָאה ןשירחוס ןטימ
 ןֿפוא ַאזַא ףױא :;ןדעוװש ןנעק ןקַאילָאּפ יד ךָאנרעד ,ןליופ ןגעק ןדעווש

 -גיגנעהּפָא רעשילַאסַאװ רעד ןוֿפ דננעג ןגיד'חרזמ ןַײז טַײרֿפַאב רע טָאה -
 טָאה רעטַייװ ,גרעבסניניק רעביא סָאבעלַאב רע'תמא ןַא ןרָאװעג ןוא טַײק 2

 ןבָאה סָאװ ,תומחלמ עשיאעּפָארײא עסיורג יד ןיא ןעמונעגלײשנַייא רע !
 ןיא ןעוועג זיא רע ,סעיזנעטערפ .816 קיוודול בילוצ ןבױהעגֿפױא ךיז
 -ַאב --- םנייא ץלַא ןעוועג זיא םיא רָאנ ,ךַײרטסע ןוא דנַאלָאה טימ דנוב
 -גַארֿפ ןוֿפ טלעג-טערטּפָא רעדָא דנַאלָאה ןוֿפ ףליה ןַייז רַאֿפ ןיול ןעמוק
 ןענַײז סָאװ ,ןדעווש יד ךיז ןגעק טַאהעג רע טָאה רעדיוװ :גיניק ןשיזיוצ
 .-ּפֶא טָאה םענַײז לקינייא םעד טשרע .גערב רענרעמָאּפ םִייב ןענַאטשעג
 ,רעדָא ןוֿפ גנוצֿפעל יד ןדעווש יד ַײב ןעמענוצוצ ןטלָאנעג

 ןעגנומעגרעטנוא עלַא יד רַאֿפ .םירעיופ ןוא םיצירפ .126 8
 ןעוועג זיא טשריֿפרוק רעד רָאנ ,ליַח ןסיורג ַא ןבָאה טֿפרַאדַאב ןעמ טָאה
 רע טָאה ײמרַא יד ןטלַאהֿפױא ןוא רענלעז ןֿפור ןגעוו :טקירדעג קרַאטש
 ,גַאטדנַאל ןניטרָא םוצ ןעמוקנָא טוומעג דנגעג רעדנוזַאב רעדעי ןיא
 טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןסַירּפ ןיא רעווש ןעוועג םיא זיא טפיוהרעד
 -די טְּכַאמעג ןבָאה טַײל-לדַא עשיסיירפ יד . .סעירָאטירעט עשיליוּפ ןוֿפ
 -עג טָאה טשריֿפרוק רעד ןוא ,עיטַארקָאטסירַא רעשיליופ רעד טימ תחא
 ןיא ןריֿפנַײרַא טינ ,המחלמ ןייק ןבייהנָא טינ טעװ רע זַא ,ןגָאװצ טזומ
 רע ןדַײּס ,ןרעַײטש עַײנ ןייק ןגײלֿפױרַא טינ ,רענלעז עדמערֿפ ןייק דנַאל
 -דנַאל ןוֿפ םעיסעס יד ;גַאטדנַאל םנוֿפ רׁשֹכָה ַא ףיורעד ןעמוקַאּב טעוו
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 רעד יצ ,סנייא ץלַא ,רָאי ייווצ ןיא לָאמנײא רדסכ ןעמוקרָאֿפ ןֿפרַאד גַאט
 טנעלֿפ טשריֿפרוק רעד רָאנ .ןיינ יצ ,ןֿפורֿפױנוצ םיא טעװ טשריֿפרוק
 -נַײא םענענייא ןַײז טיול ןוט טנעלֿפ ןוא טרָאװ ןַײז ןֿכערב לָאמטֿפָא רעבָא
 ,ןגַאטדנַאל יד ַײב ךיז גידננערֿפנָא טינ ,ןהעז

 -תֹוכלָה ןיא טַײלילדַא יד טימ ךיז טגירקעג טשריֿפרוק רעד טָאה ױזַא
 ,ףרָאד ןיא טַײהַײרֿפ עמוקלוֿפ ןבעגעג יז רע טָאה רַאֿפרעד רָאנ ;קיטילָאפ
 -ָאלָאק םעד ןיא ,דנַאלשטַיד-חרזמ ןיא ָאד .םירעיופ יד רעביא ןשרעה וצ
 ןעוועג טינ ,יירעקנוי, רעד ,ץירפ-רעטיר רעד זיא ,דנַאל-ץינערג ןטריזינ
 ענַײז ,ףרָאד ןיא ןסעזעג ןײלַא זיא רע ,רָאינעס ןשיזױצנַארֿפ םוצ ןֿכילנעג
 רע ןוא דרע רעשרעיופ רעד רעביא זַייװנסַאפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה תואָלחֹנ
 סָאד .טֿפַאשטריװדנַאל רעד ץוחַא תוסנכה ערעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ענַייז ןיא ןטלַאהעג שיגרענע ןוא טעברַא יד טריֿפעגנָא ןײלַא רע טָאה ֿבור
 המחלמ רענירָאיײניסַיירד רעד רַאֿפ ךָאנ ,קעטנָאיַאמ ןצנַאנ םעד טנעה
 רעד ,דרע רעד וצ רעױפ םעד ןדימשוצוצ טבערטשעג םיצירפ יד ןבָאה
 -םיב ויא ,רָאי ןיא גָאט 8--6 ַא ,ייטסניד-הרָרש,, רעניילק רעגילָאמַא
 עֿכלעזַא ןעװעג :ךָאוו ןיא נעט עכילטע ויב ןסקַאװענסױא זַײװכעל
 רָאנ דרע רענענייא רעייז ףיוא טעברַאעג ןבָאה םירעיופ יד ואוו ,רעטרע
 ,הררש ןרַאֿפ ןטעברַא טזומענ יז ןבָאה געט ענעצנַאג -- טֿכענ-הנֿבל ןיא
 יד .ףרָאד ןיא ןעמענוצ טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןשטנעמ עַײרֿפ ןייק
 םוצ טסניד ןיא רעדניק ערעגניי ערעייז ןבעגּפָא טזוטעג ןבָאה םירעיופ
 ,ןגָאװ-וא-דרעֿפ ענעגייא רעייז ףױא ,טזומעג יז ןבָאה ןילַא ןוא ,ץירפ
 ךס ַא .רעַײש ןיא ץירפ םוצ האוֿבת יד ןריֿפ ןוא טעברַאדלעֿפ יד ןֹוט
 יז ואְו ,תואלחנ יד ףיוא טֿכער-השורי ןייק טַאהעג טינ ןבָאה םירעיופ
 סָאד ,ץירפ ןוֿפ ןהעזנַייא ןטױל ןטלַאהעג סָאד ןבָאה יז ;ןסעזעג ןענַייז
 ץירפ רעד טנעלֿפ רעיופ ַאזַא ןוֿפ טוט ןֿכָאנ .טַײצ-סנבעל רעייז ףיוא ֿבור
 לקיטש סָאד ןנינײארַאֿפ רָאנ ,הלחַנ יד םענייק ןבעגקעװַא טינ לָאמטֿפָא
 -ַײה עשרעיופ יד ןעמ טנעלֿפ ייברעד ;קעטנָאיַאמ ןשיצירפ ןַײז טימ דרע
 -רעביא ךיז טָאה ייםירעיופ יד ןוֿפ גנוטָארסױא,, ןימ ַאזַא ,ןסַײרּפָארַא ךעל
 רענלעז יד ,המחלמ רענירָאי-גיסַיירד רעד ךָאנ ןטײרּפשרַאֿפ ןעמונעג טפיוה
 ןַײװנסַאמ ךיז ןענַייז םירעיופ יד זַא ,טלזַנעג ןוא טריבַארעג ױזַא ןבָאה
 רעד ןעװ ,רעטעפש .,תואלחנ ייעטסופ , ןבילבעג ןענַייז סע ןוא ,ןֿפָאלעצ
 זַײװכעלסיב ןעמונעג םירעיופ יד ךיז ןבָאה ,טליטשעגנַײא ךיז טָאה למוט
 סָאד ןבָאה םיצירפ יד זַא ,ןזָאלסױא ךיז טגעלֿפ סע רָאנ ;םײהַא ןרעקמוא
 ָאד וַא ,גידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז ןוא ךיז רַאֿפ ןעמונעגוצ תואלחנ ֿבור
 -רַאֿפ םיצירפ יד ןבָאה תואלחנ עניילק יד ,םירעיופ ןסעזעג רעירֿפ ןענַײז



 טשריֿפרוק ןוֿפ םישרוי יד .עיטַארקָארויב עשיסיירפ יד .137 8
 לוטיט םעד ;ןסַײרּפ ןוֿפ ןגיניק ןסייהעג ןיוש ןבָאה םלעהליוו ךירדירֿפ -

 ןיא ייס .רָאי ןט-1700 ןיא רסיק ןוֿפ םכסה ןטימ ןעמונעגנָא יז ןבָאק
 יז ןענַייז קיטילָאּפ רעטסגינייוועניא רעד ןיא . ייס ,רעטסנינייווסיוא !
 וצ ןהעועג ןבָאה יז :ןעמלעהליוו ךירדירֿפ ןוֿפ גנעגנ יד ַײרטעג ןבילנ
 - ,ןיר-יפ-לע ,טציטשעג ןבָאה ייז ,תונידמ עשיאעּפָארײא יד ןשיווצ ןריז

 .טָאה רעמָאט רָאנ ;ךַײרקנַארֿפ אנוש ןייז ןגעק ,ךַײרטסע ה"ד ,רּפיק
 - -קנַארֿפ ףיוא ךיז ןציטש ןוא רשוי ןוא ןיד ןסעגרַאֿפ יז ןגעלֿפ ,טניולעג
 -פָארַא יז ןנעלֿפ למוט ןסיורנ ןוֿפ טַײצ ַא ןיא ןוא ;ךַײרטסע ןגעק

 ןטַיצ עגידלמוט עֿכלעזַא רַאֿפ ,עירָאטירעט לקיטש יינ ַא ךיז += ןסַײ
 רעד יבֵגֹל םיורג רעעז ןעוועג זיא סָאװ ,ײמרַא ןַא טיירג ןענַאטשעג וי

 רעד .,דנַאל ןעמירָא םעד ןוֿפ תוסנכה יד יבֵגֹל ןוא רענױאוונַייא !
 (1740--1713) ,.1 םלעהליוו ךירדירֿפ גיניק ,טשריֿפרוק ןסיורג םנוֿפ לקינ

 ;רעדנעלסױא 80000 יז ןשיווצ .,ןַאמ 80000 ןוֿפ ײמרַא ןַא ןטלַאהעג
 ןָאילימ 9 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ַא טַאהעג טלָאמעי טָאה דנַאל עצנַאג
 -רַאֿפ יד ,ייעירטסודניא עלַאנָאיצַאנ יד ןעוועג זיא 'המחלמ יד) וה

 ךירדירֿפ .עטושפ ַא רעעז ןעוועג זיא הֿבולמ רעגיזָאד רעד ןיא גנוטלַאװ
 רַאֿפ עירָאטקעריד-רעבײא-לַארענעג , ןייא טעדנירגעג טָאה .1 םלעהל
 - יד רעביא ןֿפַאש וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ײץיזַאב-הֿכולמ ןוא גירק ,ןסנַאנ
 . -נעדנַארב,, ןוֿפ תוסנכה יד יװ תויה .הֿכולמ רעד ןוֿפ תואצוה ןוא תוסנֿכ
 -  ֹטָאה גינעֿפ רעטסערפענסױרַא רעדעי ןוא עּפַאנק ןעוועג ןענַיײז ײדמַאז רעגרומ
 .ןבעג טלָאװעג ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןיא גיניק רעד טָאה ,עדרעוו ַא טַאהעג
 -עג טָאה רע ןוא -- גרַאק שממ ,גידוערָאּפש ןעוועג זיא רע :רעטסומ ַאי
 טָאה תוריֿכש .ענעבעגענרעטנוא ענַײז ןוֿפ טעברַא רועיש ַא ןהֶא טרעדָאֿפ
 .רַאֿפ ,רעהֿפױא ןהָא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ןטעברַא ןוא ,עניילק טלָאצעג רעד
 .עסיורג ַא טמוקעג טָאה עירָאטקעריד רעד ןיא טעברַא רעד וצ ןגיטעּפשרַאֿפ -
 - "יךיז ןענהריקח טינ , :ןעװעג זיא טסניד ןוֿפ ללכ-טפיוה רעד .ףָארטשי
 ,(1014 1280ממ16160) -

 - ףיוא טלָאװעג ןוא רועיש ַא ןהֶא טעברַאעג ךיוא טָאה ןיײלַא גיניק רעד
 ןיא העש 2--4 טכַארברַאֿפ רע טָאה גָאט עלַא ,ןבעג גנוטֿכַא גנידצלג
 טָאה ךָאנרעד .סעיצולָאזער ןבירשעג ןוא ןטכירַאב טרעהעגסיוא ,טעניבַאז
 . יד ,ןילרעב ןוֿפ ןסַאנ יד רעביא ןרָאֿפ רעדָא ןייג ןוָאלעגקעװַא ר
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 - ןוא ,םינינע-הכולמ ןגעוו םיא טימ ןדייר טזומעג ךיוא ָאד ןבָאה רעטײלַאב
 יצ :טָאטש ןיא ךיז טוט םע סָאװ ,ןקוקנַײא עלייוורעד ךיז טנעלֿפ רע
 -גירייל טינ ךיז ןעהעז יצ ,טַײלכַאװ םוטעמוא ןעייטש יצ ,טעברַא יד טייג
 םוא ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ ןֿפערט רע טגעלֿפ רעמָאט .,ןסַאנ יד ףיוא רעיג
 טלָאװעג טָאה רע ,ןקעטש םעד ןעװעלַאשז טינ רע טנעלֿפ ,סַאּפ ןוא טסופ
 וצ טַייצ ןוֿפ ,םינָינב עסיורג טימ יז ןריצַאב ,טָאטשטפױה ןַײז ןענײשַאב
 ןּכַאמ ןוא ץניווָארפ ַא ןיא ץעגרע ןעמוקנָא טֿכירעגמוא רע טנעלֿפ טַײצ
 .עיזיווער עֿכילטנירג ַא

 -ליו ךירדירֿפ ַײב יו ,הטיש עגיבלעזיד .11 ךירדירֿפ .138 8
 טָאה .11 ךירדירֿפ ;ךיוא ןוז ןטמירַאב ןַײז ַײב ןטלָאגעג טָאה ,ןעמלעה
 ,םינינע-הכולמ עלַא ןיא ךילנעזרעפ ךיז ןשימוצנַײרַא עֿבָט ַא טַאהעג ךיוא
 ,ענעבעגעגרעטנוא עלַא וצ גנערטש גיד'תונָמחרב'מוא ןעוועג ךיוא זיא רע
 טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא ,1786 זיב 1740 ןוֿפ טרינער טָאה .11 ךירדירֿפ
 טָאה ןעמ ;ןֿפױלטנַא טלָאװעג ,רעטָאֿפ ןטימ טנירקעצ קרַאטש ךיז רע
 םיא טָאה רעטָאֿפ רעגנערטש רעד ןוא ,גנוטסעֿפ ןיא טצעזעגנַיירַא םיא
 לסיב ַא רעד בילוצ ןעמוקענסױרַא זיא גירק יד ,ןטייט טזָאלעג טינ ריש
 רע סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא ןוא ץנירפ ןגנוי םנוֿפ גנוריֿפֿפױא רעגניניזטכַײל
 טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,רוטַארעטיל עשיזױצנַארֿפ יד טַאהעג ביל טָאה
 .ןרוטַאנ עש'הֿבורק ןעוועג ןענַײז יז רָאנ .,ןגָארטרעביא טנָאקענ טינ יז
 ןבילברַאֿפ זיא רע ןוא ,רעטָאֿפ םנוֿפ רעניאעֿפ ךס ַא ןעוועג זיא ןוז רעד
 ויא רע .יירעסיורג רעד ךירדירֿפ , ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד ןיא
 -עג טָאה רע .טַאמָאלּפיד רעניצנוק ַַא ןוא רעריֿפסגירק רעסיורג ַא ןעוועג
 יד טָאטשנָא ןוא ,רערעלקֿפױא .עשיזױצנַארֿפ יד טימ טַייצ ןייא ןיא טבעל
 ףיוה ןַײז יב טריֿפעגנַײא רע טָאה רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ תודימ עשיקנערֿפטלַא
 -לָאװ טימ טרידנָאּפסערָאק טָאה רע ,ןכערפשעגךָאלַאס ןוֿפ ץנַאלג םעד
 ץנַארעלָאט עגינָאגנַאל יד .רעבַיירש ַא ןעוועג ךיוא ןײלַא זיא ןוא ןרעט
 ַאוַא ףיוא טקירדעגסױא רע טָאה רעשרעה עשיסיירפ עשיטקַארּפ יד ןוֿפ
 ןַײז טול המשנ ןַײז ןעװעטַאר רערעדעי ןָאק הֿכולמ ןַײמ ןיא,, :רענייטש
 ענלצנייא טױרטעגנָא טָאה רע ןעמעוו ,ןשטנעמ יד .,!ןָאסַאֿפ םענעגייא
 -בלעז לקערב ןייק טגָאמרַאֿפ טינ ןבָאה ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ ןלייט
 -עג עטגנידַאבמוא טרעדָאֿפעג ךירדירֿפ טָאה ענעגייא סָאד ,טַײקגידנעטש
 יב ןעוועג זיא ריציֿפָא רעגידנעטשבלעז ַא :ײמרַא רעד ןיא טַייקמַאוֿכרָאה
 רֿבוע טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ַא יװ ,רעֿכערברַאֿפ רעגיבלעזרעד טעמכ םיא
 -סיוא עלַא ךיז ןבָאה ײמרַא .11 ךירדירֿפ ןיא ,ןילפיצסיד רעד ףיוא ןעוועג
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 -נַאמָאק ַא ןַײז טנרעלענסיוא טינ ךיז טָאה רענייק רָאנ ,ןגלָאֿפ טנרע :
 ןַײז ןוא רעטסינימיץנַאניֿפ רענעגייא ןַײז ןעוועג ןיײלַא זיא ךירדירֿפ ,ריד
 עסיורנ ןייק ןבענעג טינ טָאה דנַאל סָאד ,רעלָארטנָאק-הכולמ רענעגייא
 ןוא ,תומחלמ עגנַאל טריֿפעג טָאה ךירדירֿפ ;ןָאילימ 17 לכה-ךס ,תוסנּכה - 

 -עג טָאה רע םגה ,ןָאילימ 60 ןרָאּפשוצנָא ןויװַאב רע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ -
 ןיא ןעײמרַא עטסערג יד ןוֿפ ענייא ,ןַאמ 200000 ןוֿפ ײמרַא ןַא ןטלַאה
 ,עּפָאריײא

 ,המחלמ עגירָאידןביז יד ,קיטילָאפ עטסנינייווסיוא 9 9 4

 עיניל יד קיטילָאפ רעטסנינייװסיוא רעד ןיא רעטַײװ טריֿפ .11 ךירדירֿפ 2
 םינֿכש יד ןוֿפ ןתועט ןוא ןטַײקֿכַאװש עלַא ןצינסיוא :רעײנרָאֿפ ענַײז ןוֿפ !

 גנוריגער ןַייז ןוֿפ רָאי ןטשרע םעד ןיא ןיוש .רערעמ סָאװ ןפַאֿבנַײרַא ןוא
 טרָאד .ךַײרטסע ןוֿפ ענַאל ערעווש יד טצונעגסיוא ךירדירֿפ טָאה (1740)

 רעֿבילנעמ רעטצעל רעד ,.71 לרַאק רסיק רעד ןברָאטשעג טשרָאקָא זיא 4
 ןענַײז סָאװ ,רעדנעל עלַא .עיטסַאניד רעגרובסבַאה רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ שי
 ןעמונעג ךיז ןבָאה ,עיטסַאניד רעד ךרוד טפעלקעגֿפזנוצ ןעוועג טציא זיב -,
 ןוֿפ טכער יד ןענעקרענָא טלָאװעג טינ טָאה ןרַאגנוא ןלַֿרערגאװ = 4
 טָאה ןרעַייּב ןוֿפ טשריֿפרוק רעד ;עיזערעט עירַאמ ,רעטכָאט .ש1 לרַאק - -

 -נַארֿפ יד טציטשענ ןבָאה םיא ןוא ,ןיורק עכילרעוייק יד ןּפַאכרַאֿפ טלָאװעג
 .ןעמהעב ןוא ןדנַאלרעדינ יד ךיז וצ ןעמונרַאֿפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןזיוצ

 רעד רַאֿפ המחלמ עשיאעּפָארײא-ןײמעגלַא יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע }
 םעד ,עיזעלש ןעמונרַאֿפ טָאה .11 ךירדירֿפ .השורי רעשיכַײרטסע -

 ,ןטעדוס יד ייב ןוא ךַײט-רעדָא ןטשרעבייא םַײב דנַאל ןֿכַײר-רוטקַאֿפונַאמ , 
 ריא קירוצ ןעמוקַאב ןוא םולש ןגיצניג ַא ןסָאלשעג ךָאנרעד טָאה ךַײרטסעי
 רעבָא ,ןבענעגקעװַא טינ עיזעלש ןיוש טָאח ךירדירֿפ רָאנ ;ץיזַאב ןצנַאג
 "טינ ןטימ דנוב .ַא ןסָאלשעג עיטַאמָאלּפיד עשיכַיירטסע יד טָאה דלַאב
 ןוא ,ךיוא דנַאלסור ןגיוצענוצ ךָאנ טָאה ןעמ ;ךַײרקנַארֿפ רענגעג ןגיגנַאל
 רעשירעבױר רעניילק רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ טיירנענ ךיז טָאה ןעמ
 טשריֿפרוק םעד ןוא ןדעווש ךיז ןנעק טַאהענ ךָאנ טָאה ךירדירֿפ ,הנידמ
 ןוֿפ גיניק גיטַײצכַיילג ןעוועג זיא !סקַאז ןוֿפ טשריֿפרוק רעד) ןסקַאז ןוֿפ -
 זיא רע ,(טגילײטַאב טינ טקילֿפנָאק םעד ןיא ךיז טָאה ןליופ רָאנ ,ןליופ -

 םיא טָאה דנַאלגנע רָאנ ,םיאנוש ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,םע טסייה ,ןעוועג
 .ךַײרקנַארֿפ וצ האֹנְׂש ןוֿפ ןוטעג טיפ טָאה סָאד ;עידיסבוס ַא טקישעג

 ָאד טָא ,המחלמ עגירָאי-ןביז יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 ,תונואנ עֶשירעטילימ םֿכיררירֿפ ץנַאלג ןצנַאג ריא ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ||
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 רע ןוא ,תולָיח ענַייז טימ גנונעוַאב ןיא רעהֿפױא ןהִָא ןעוועג זיא רע
 םיאנוש יד ןבעגעג טָאה רע .ןצינערג עלַא ףױא ןַיז וצ ןוַײװַאב טגעלֿפ
 ןטרעֿפ םוצ ,ןענואוועג ןביז טָאה רע עכלעוו ןוֿפ ,ןטכַאלש עסיורג ןהעצ
 ױזַא ןרָאװענ רענגעג יד ןוֿפ גָאװרעביײא יד זיא המחלמ רעד ןוֿפ רָאי
 ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןסור יד .שיטירק ןרָאװעג ויא עגַאל סֿכירדירֿפ זַא ,סיורג
 טרַאפשרַאֿפ ןעוועג זיא גיניק רעד ןוא ,עיזעלש --- רעֿכַײרטסע יד ,ןסַיירּפ-חרזמ
 םיא ןבָאה ןשינעהעשעג ייווצ ,דנגעג ןלַארטנעצ ןטרעגנוהענסיוא םעד ןיא
 ןיא סָאװ ,ענווָארטעּפ עטעװַאזילעי ענירעסייק עשיסור יד .טעװעטַארעג
 ףױרַא זיא ןָארט ןֿפױא ;ןברָאטשעג זיא ,ךילדנַײֿפ קרַאטש םיא וצ ןעוועג
 ןיא סנטייווצ .גיניק ןשיסַיירּפ םנוֿפ רערערַאֿפ רעסיורג ַא ,.111 רטָאיפ
 טימ םולש ןרעדנווַאב ַא גידנסילש ,דנוב םנוֿפ ןטָארטעגּפָא ךַײרקנַארֿפ
 רעַייטשוצ-המחלמ יד ןעמוקַאב טרעהעגֿפױא טָאה ךירדירֿפ ,תמא ,דנַאלגנע
 ,אנוש ןייא טימ םינָּפ-לא-םינָּפ ןבילבעג רע זיא רַאֿפרעד רָאנ ,דנַאלגנע ןוֿפ
 גיטליגדנע ויא עיזעלש ןוא ,םולש ןרָאװעג זיא רָאי ןט-1763 ןיא .ךַײרטסע
 ,ןסַײרפ ייב ןבילבעג

 -עטונ ןרָאװעג ןיוש ךירדירֿפ זיא ,קעװַא טינ רָאי ןהעצ ןייק ןענַײז סע
 טָאה ןוא ,דנַאלסור ןוא ךַײרטסע ,םיאנוש עגידרעירֿפ ענַיײז טימ דנַײרֿפ
 ןוֿפ גנולייטעצ (רעטשרע) רעד ףיױא ןייגנַייא ןלָאז יז ,ייז יב ט'לעופ'עג
 קלח םענַײֿפ ַא ןעמוקַאב ךיוא רע טָאה הקולח רעסיורג רעד ַײב . ,ןליופ
 ןֿפױא טניל ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןסַירּפ-ברעמ ץניווָארּפ יד :(1779)
 -חרזמ טנינײארַאֿפ טָאה יז ןוא ,לסַיױו רעטשרעטנוא רעד ןוֿפ גערב ןקניל
 ךַײרניניק ןוֿפ ןדננענ-טפיוה יד .,גרובנעדנַארב ןוא ןרעמָאפ טימ ןסַיירּפ
 ,םענייאניא ןצלָאמשעגֿפױנוצ ףוס-לכ-ףוס ךיז ןבָאה

 / -לַאװרַאֿפ יד רָאנ ,הכולמ רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד .140 8
 יד ןבילבעג ץלַא סקואוודוצ ןסיורג םעד ךָאנ זיא הכולמ רעד ןוֿפ גנוט
 ןעוועג טינ הֿכולמ .11 ךיררירֿפ ןיא זיא טֿכער ןוֿפ טַײהֿכַײלג ןגעװ .עטלַא
 ןוֿפ ןילפיצסיד רעד ףױא ןטלַאהעג ךיז טָאה ײמרַא ןַײז ,ןדייר וצ סָאװ
 רעבירעד .טַײלילדַא יד ןוֿפ רָאנ ןַייז טרָאטענ ןבָאה ןריציֿפָא ;ןקעטש
 טָאה רע ,טַײלילדַא יד ןוֿפ טֿכער-הררש יד טרירעגנָא טינ גיניק רעד טָאה
 ןעוו זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע .טֿפַאשטֿכענקבַײל יד טרעגנירגרַאֿפ טינ
 דרע רעד ןוֿפ ןײגקעװַא ןבייהנָא יז ןלעװ ,םירעיופ יד ןעַײרֿפַאב לָאז ןעמ
 ײז ןלעװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ,טעטש יד ןיא ןזָאלקעװַא ךיז ןלעװ ןוא
 "יוהק יד ףיוא ,ץיזַאב םענעגייא ןַייז ףיױא וליֿפַא ,תוֿכאלמ וצ ןעמענ ךיז
 ,םירעיופ יד הֿבוט ַא סעפע ןוט וצ טַאהעג ארומ רע טָאה ,תואלחנ עשינ
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 יא ןשיװצ ןֿפורסױרַא ןוא םירעיופ עשיצירפ ! יד ןצײרֿפױא ןָאק סָאד םורָא
 ' רעד ,טַײלילדַא יד ןדירֿפוצמוא ןַײז ךָאד ןלעװ םעד ןוֿפ ןוא ;תי
 ,ןעוועג זיא םעמ ןייא רָאנ .ײמרַא רעד ןוֿפ ןוא ןָארט ןוֿפ ראפשא

 ןבעג ןענָאק ןַאד יז ןלעװ ,ןגעמרַאֿפ לקיטש ַא ןבָאה ןלעװ יז ב
 -רַאװקנַייא ןענָאק ןעמ טעוװ רעזַײה ערעיײז ןיא ןוא ,ליֵח ןהַאֿפ ןשטנעמי
 -ןבז רערעװש רעד ךָאנ .11 ךירדירֿפ טָאה רעבירעד .רענלעז ןרימ

 -םיוא ןבָאה םיצירפ יד ,םירעיופ יד רַאֿפ ךיז ןעמונעגנָא המחלמ רעג
 -רעד יד ןוֿפ ןֿפָאלעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןענַײיז םירעיופ יד סָאװ ,סָאד ט
 טָאה ךירדירֿפ ,תואלחנ עשרעיופ יד ןפַאכרַאֿפ ןעמונעג רעדיוו ןּוא

 ערעסָאװ רעטנוא ,טרעװרַאֿפ גנערטש טָאה רע :ןגעקטנַא טלעטשענ ך
 רעד טימ תואלחנ עשרעיופ יד ןגינײארַאֿפ וצ ,ןַײז טינ לָאז סָאד םיצורי
 - .ךעלֿפױה עניילק עֿכילטע םענייאניא ןעמענוצֿפױנוצ רעדָא דרע רעשיצירנ
 יא סָאװ .קעראװלַאֿפ ַא ץירפ ַא ַײב ןעניֿפעג טגעלֿפ ןעמ ואוו םוטעמונ
 8 טנעלֿפ ,תואלחנ עשרעיופ עכילטע ןוֿפ גנוגינײארַאֿפ ַא ךרוד ןסקַאװעגסיױא
 -קעװַא ןסייה טגעלֿפ ןעמ ןוא ,סַײנַארעביא ןטלַאּפשעצ דלַאב סָאד עמ

 ,םירעיופ לָאצ ענידרעירֿפ יד דרע רעד ףױא
 טינ ץונ ןסיורג ןייק טָאה םירעיופ יד רַאֿפ ךיזןעמעננָא עגיזָאד סָאד

 -רַאֿפ וצ טֿכער סָאד םירעיופ יד ןבענעג טינ טָאה גיניק רעד ,טכַארב
 / רָאנ טנָאמעג ןבָאה עטמַאַאב יד ,טֿפירעג ןרַאֿפ ץיזַאב רעיײז ןגידי
 .ןענַיז םע ליֿפיװ ,תואלחנ עשרעיופ ליֿפ ױזַא ןבַײלב ןלָאז סע :ךַאז |

 / םָאד ,םירעױּפ עגיטציא ענַײז טימ טוט ץירפ רעד סָאװ .,רעירֿפ ןעוועג -
 - טכַארטעג אֹקוַד טָאה ץירפ רעד ןוא .טרַאעג טינ עטמַאַאב יד טָאה

 5 ףיוא ררע עטונ ןֿפ םירעיופ יד ןצעזרעבירַא טגעלֿפ רע :ךיז ןגעוו -
 יש -  +װ .זא .א עטֿכעלש-

 .  ןוא דחוש ןנעק עא עלַא טימ טֿפמעקעג טָאה גיניק רעטלַא רעד = |
 - זַא ,ךילרע טינ ןענַייז עטמַאַאב יד זַא ,רעֿביז ןעוועג זיא רע .ןעגנושלעֿפ | 
 . רע רָאנ .תֹונָּמחֹר ןהָא טלדױעג ײז טָאה רע ;ןֿפױקרעטנוא ךיז ןזָאל יז !

 .ןקערשנָא טימ ןוא ןעגנושימנַירַא עטכירעגמוא טימ זַא ,טנֿכערעג טָאה || }
 ךרוד ןרָאװעג טגידילַאב זיא טלָאנרַא רענלימ ַא רענייא ,ןֿפלעה רע טעװ =

 .רעניטרָא רעד טַײצ רעבלעזרעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץירפ ַא ןֿבׁש ַא -
 ןרָאװעג טלדנַאהַאב םעצָארפ םעד ןיא זיא רענלימ רעד ;"טַארדנַאל, -

 ןסייהעג ,ןינע םניא טשימעגנַײרַא ןיילַא ךיז גיניק רעד טָאה .גיד'רשוי טינ = -



 - םעדי ןוא עמרוט 8 רעטפיר יד טצעזעגנַײרַא ,ןיד"קספ םעד ןרידיווער
 .ןֿפרָאװעגּפָארַא ײרשעג ַא טימ ץנעידיוא רעד ןוֿפ ךַײלג רעטסינימ-ץיטסוי
 א ,עלעטש ןַײז ןוֿפ

 עגנוליימעצ ייוצ ךָאנ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַייז טױט .11 ךירדירֿפ ךָאנ
 םעדֿכרוד ויא ןסַײרּפ .רָאי ןט-1795 ןיא ןוא ןט-1799 ןיא :ןליופ ןוֿפ
 ירדירֿפ ,ךַאװש ןעוועג זיא הֿכולמ יד רָאנ ,ןעייווצ ןיא ןסקַאװעגסױא
 ז ;שטנעמ רעגיטשינ ַא ןעוועג זיא ,1 םלעהליוו ךירדירֿפ ,רעגלָאֿפֿפָאנ
 8 ,גנונעדרָאמוא ןַא ןרָאװעג זיא סע ,ןזָאלעצ ןרָאװעג זיא עיצַארטסינימדַא

 .ךריק
 / ןוא ןט-17 ןיא רענרובסבַאה יד ןוֿפ הנידמ יד .141 8

 -  עשרעטעברַאדרע-שירעטילימ ַא ןעוועג ךיוא זיא ךַײרטסע .ה"י ןט"ײ8
 /  ןעװענ טרָאֿפ ןענַיז םיקוליח עסיװעג רָאנ ;ןסירפ יװ טקנופ ,הנידמ
 / -לעֿפַאב ןוא רעסערג ךס ַא ןעוועג זיא ךַײרטסע .רעדנעל עדייב ןשיווצ
 - -טפיוה יד ,ןֿפרָאװעצ רעמ ךָאנ ןעוועג ןענַייז ענַײז ןלייט יד ןוא ,רעטרעק
 ,ןסולֿפוצ ענַייז ןוא יינוד ןטסלטימ םַייב ןגעלעג זיא הנידמ רעד ןוֿפ עסַאמ
 -רעה עשֿבַײרטסע-םצע סָאד :ןטַאּפרַאק יד ןוא ןפלַא עגיד'חרזמ יד ןשיווצ
 ןוא עינַאװליסּפַארט ,ןרַאגנוא ,ןעמהעב ,קרַאמרעיײטש ,לָאריט ,םוטנָאצ
 ןיא ןעגנוציזַאב עטרעדנוזענּפָא ןעוועג ןענַײז םעד ץוחַא רָאנ .עיטַאװרָאכ
 -קנַארֿפ טימ ץינערג עמַאס ןזיב ןגיוצענ ךיז ןבָאה סָאװ ,דנַאלשטַיײד-םורד
 ןרָאי רע-30 יד ןוֿפ .ןַאלימ ,עיגלעב ןטינשענּפָא ןעוועג ןענַייז ךיוא :ךַײר
 לָאמַא ;ענַאקסָאט ןיא ןסעזעג ץנירפ רעשֿכַירטסע ןַא זיא ה"י ןט-18 ןוֿפ
 טָאה ןעמ רָאנ ,עיצנערָאלֿפ קילבופער רעד וצ טננַאלַאב ץניווָארּפ יד טָאה
 - ,ךַײרקנַארֿפ ןבעגעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ ,עיגנירַאטָאל ףיוא ןטיבעגסיוא יז
 .  ,הנירמ רעשֿכַיירטסע רעד ןיא ;ךיז רַאֿפ עיצַאנ ןייק ןעווענ טינ זיא ןסַיירפ
 / יא ןענַײז סָאװ ,םעיצַאנ עֿכילטע דנַאנַײב טניואוועג ןבָאה ,טרעקרַאֿפ
 - וו ,ןרַאגנוא ,ןשטַייד ,רענעילַאטיא ,רעינלעב :ךיז ןשיווצ דמערֿפ ןצנַאג
 - ןוא ןקַאװָאלס ,ןֿכעשט ייז ןשיווצ ,רעקלעֿפ עשיװַאלס עכילטע ןוא רענעמ
 רעדעי ןיא .,רענעטור ןוא ןקַאילָאּפ ךָאנ רעטעפש ,(ןטַאװרָאֿפ) ןטַאָארק
 טשרעהעג טָאה ,הנידמ רעשֿכַירטסע רעד וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,דנַאל
 -לַאװרַאֿפ יד ,ןעגנוטֿכירנַײא עגיטרָא ערעדנוזַאב ןוא ךַארּפש עגיטרָא יד
 .דַאב ןַײז טַאהעג ךיז טָאה דננעג רעדעי :טרעטילפשעצ ןעוועג זיא גנוט
 רָאנ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,(רעטסינימ-טפיוה רעדָא) רעלצנַאק רעדנוז
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 ערעדנוזַאב גיצנַאװצ זיב ןעוועג ןענַייז סע ,דנגעג םעד ןוֿפ םינינע יד טימ
 - ;סעסַאק-חֿכולמ -

 ךַײרקנַארֿפ --- םיאנוש רעש ייווצ ךיז ןנעק טַאהעג טָאה ךַירטסע
 -טסע יד ףיוא גיוא ןַא ןֿפרָאװעג טַאהענ טָאה ךַײרקנַארֿפ ,ןקרעט יד ןוא
 .עגידנעטש ַא ןעוועג זיא טנָארֿפ ןגידחרזמ ןֿפױא ןוא ;ןדנַאלרעדינ עשֿכַײר

 -קנַארֿפ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ֿבורס ןענַייז סָאװ ,ןקרעט יד דצמ הֹּנָּכִס - }
 ,גָאװרעבײא ןַא טַאהעג ןקרעט יד ןבָאה ה"י ןט-17 ןוֿפ ףוס ןזיב .ךַײר
 יד ןוֿפ רעֿפױלסױא יד זיב טשעּפַאדוב ןוֿפ ןגיוצעג ךיז טָאה ץיזַאב רעייז

 ןוֿפ לייט ןשפיה ַא טנעה ערעייז ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז ה"ד ,ןטַאּפרַאק
 ןט-1688 ןיא ,הנכס ןיא ןעוועג ןיוו וליֿפַא זיא לָאמנײא טינ .,ןרַאגנוא

 ,.410 קיוודול ןוֿפ םכסה ןטימ ,ליח רעשיקרעט רעסיורג ַא טָאה !
 רָאנ קעװַא ןענַײז ייז ;רעגרובסבַאה יד ןוֿפ טָאטשטּפױה יד .טרעגעל

 רעשיליופ רעד ףליה-וצ ןעמוקעג זיא רעֿפַײרטסע יד וצ סָאװ ,םעד -
 עשבַײרטסע ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה םעדכָאנ רָאנ ,יקסעיֿבָאס ןַאי גיני
 ץנַאג ןקרעט יד ייב ןעמונענוצ ןעמ טָאה רָאי 19 ןוֿפ ךשמ ןיא ;תונוחצג

 תומחלמ עניזָאד יד ןענַייז ה"י ןט-18 ןיא ..ןרַאגנוא ןוא עינַאװליס 1
 ,דנַאלסור טימ דנוב ַא ןיא זַייװלײט ,רעטַייװ ןעגנַאגעג ןקרעט יד |
 :תומחלמ עשיקרעט-שיסור יד ןיא יװ ,רעבלעזרעד ןעוועג זיא ליצ ר

 ךָאנ טרַאנעג :טפיוהרעד טָאה ךַײרטסע) סעירָאטירעט עַײנ ןעמוקַאבנַײרַא
 -ירדַא םוצ ,ןעמי עניד'מורד יד וצ ךיז ןקורוצ ןוא (יינוד ןוֿפ םָארטש םעד
 .ןצרַאוװש ןוא ןשיטַא

 וצ טַאהעג טָאה ךַײרטסע .קיטילָאפ עשכיירטסע יד .142 8
 טָאה ןעמ .ץינערג ןשירעטילימ ןטלגנעלשעג ןוא ןגנַאל ַא רעעז ןגידיײטרַאֿפ
 רַאֿפ ןעמונעג ןעמ טָאה טפיוהרעד ;ײמרַא עסיורג ַא ןטלַאה דימת טזומעג
 ץוח רעבָא ,ןדננעג עגידחרזמ ענענַאטשענּפָא יד ןוֿפ םירעיופ יד רענלעז ,

 טוומעג גנורינער יד טָאה ָאד ןוא ;טלעג ןבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאד רענלעז |
 ןגַאטדנַאל יד ןיא ,דנַאל רעדנוזַאב רעדעי ןיא ןגַאטדנַאל יד וצ ןעמוקנָא
 םירָסיק יד ןגעלֿפ ךיוא ;רעציזַאבדרע עסיורג יד ֿבור סָאד ןפעזעג ןענַײז
 יד ,ײמרַא רעד רַאֿפ ןרידנַאמָאק יד ,עטמַאַאב-ףיוה יד יז ןוֿפ ןעמענ
 ןעמעוו ףיוא סַאלק ןייא ןעוועג זיא סָאד .עיצַארטסינימדַא רעד ןוֿפ ןציפש

 ןעוועג זיא ערעייז עציטש ַא ךָאנ ;טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה רעגרובסבַאה יד - }
 ץיזַאבדרע ןסיורג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ .,טַײקֿכילטסַײג עשילױטַאק יד - }
 ןבָאה םויצילױטַאק ןוֿפ הֿבוט רעד בילוצ .,ןריטסַאנָאמ עכַײר ךס ַא ןוא - }

 -טסע ןיא ערעל עשיטנַאטסעטָארּפ יד טלצרָאװענסױא רעגרובסּבַאה יד |
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 ףיוא תורָזנ ןוא תוֿפידר יד רעבָא ,ןעמהעב ןיא ןוא םוטגָאצרעה ןשכַײר
 טָאה סָאד לַײװ ,ךיוא םיצירפ יד רַאֿפ הֿבוט ַא ןעוועג ןענַײז ןטנַאטקעס יד
 יד רעביא החָנשה ערעננערטש ַא ןלעטשוצנַײא טַײקֿכילגימ ַא ןבענעג יז
 רעגירָאי-ניסַײרד רערעווש רעד ךרוד .רעמ ךָאנ יז ןוֿפ ןסַײר וצ ןוא םירעיופ
 -בַייל עתמא ןַא ןרָאװעג עיזעלש ןוא ןרהעמ ,ןעמהעב ןיא זיא המחלמ
 ןּבָאה ָאד :ןסַײרּפ ןיא סָאװ ,ךַאז עבלעז יד ןעוועג זיא ָאד ,טֿפַאשטכענק
 ַאזַא ףיוא ןוא תואלחנ ענעוָאלרַאֿפ יד ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ךיוא םיצירפ יד
 ,סעקטנָאיַאמ ערעייז טרעסערגרַאֿפ ןֿפוא

 ךרוד םעלק רעד ןיא ןעוועג ןענַײז רעגרובסבַאה יד ,טרָאװ ןייא טימ
 ַא ןיא ןעוועג ןענַײז ןוא ןעגנוציזַאב ערעייז ןוֿפ טַײקטרעטילּפשעצ רעד
 םעד ןוא עיטַארקָאטסירַא רעד טימ ,תוחכ ערענָאיצקַאער יד טימ דנוב
 ןעוועג טַײצ ןייא רעשרעה ץשכַיירטסע יד ןענַײז רעבירעד ;םזיצילױטַאק
 - ,טַײקנענַאטשעגּפָא רעטרעווילגרַאֿפ ןוֿפ רעטסומ רע'תמא ןַא עּפָארײא ןיא
 -רַאֿפ ,ףיוה ןוֿפ ןוא רסיק ןיֿפ פיט רעדנוזַאב ַא ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא סע
 רעד .סעינָאמערעצ עגילַײװגנַאל טימ ,ןזָאלבעגנָא ןוא טלַאק ,ןסָאלש
 1657) דלָאּפָאעל רסיק ןעוועג זיא פיט םעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעטס'טלוב
 ,(1705 זיב
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 סָאװ ,ענַארֿפ ןייא ןֿפורסױרַא רדסכ רעבָא ןגעלֿפ תומחלמ יד .סעירָאט
 עשכַירטסע ענידרעֿפעלש יד וליֿפַא עיטַאּפַא ריא ןוֿפ ןקעװֿפױא טנעלֿפ
 -נעטש ַא ןריֿפנַײא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ה"י ןט-17 ןטימ ןיא .,גנורינער
 יד ףױא .ייעיצובירטנָאק , יד -- ןקעווצסגירק ףיוא רעַייטש ןגיד
 ןוא ןאשֵמ ערעווש ץעַײנ ַא טגײלעגֿפױרַא ךיז טָאה סעציילפ עשרעיופ
 ץירפ רעד יא :רעטיב גונעג ןעמוקעגנָא רעיופ םעד ךיוא ןיוש זיא רעירֿפ
 ןעננואווצעג ךָאנ טָאה רע יא ,תואלחנ עשרעיופ יד ןוֿפ זניצ ןעמונעג טָאה
 ןעמוקעג זיא דנוצַא ,טסניד-הררש םעד םיא רַאֿפ ןטעברַאוצּפָא רעיופ םעד
 ןגיבלעז םעד ןוֿפ ץלַא קלח ַא ןעמענ טלָאװעג רעדיװ ןוא גנורינער יד
 ןרעווש םעד ןקרעמַאב טזומעג גנורינער יד טָאה ייברעד ,טעברַא לקיטש
 ,ןסױטשנָא טנָאקעג טינ ךיז יז טָאה רעמָאט ןוא ,םירעיופ יד ןוֿפ .ֿבצַמ
 ;ןגױא יד ןיא ןֿפרַאװ טזומעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקַאֿפ ךָאנ ןעוועג ןענַײז
 ואװ ,ןדנַאטשֿפױא עשרעיופ ןֿכערבסױא ןנעלֿפ טרָאד דלַאב ,ָאד דלַאב
 -טנַא ןנעלֿפ טַײלסֿפרָאד ךס ַא ;םיצירפ יד ןטייט ןוא ןגָאלש טגעלֿפ ןעמ
 -רעביור ןעמוקעגֿפױא ןענַיז דנַאל ןיא ;ןרַאננוא ןוא ןליופ ןייק ןֿפױל
 ,סעדנַאב



 דרש

 םירעיופ ענענַאטשענֿפױא יד ןעמ טגעלֿפ טַיצ .1 דלָאּפ
 -ַאב וצ ןסָאלשַאב גנוריגער יד טָאה גיטַײצכַיילג רָאנ ;ןֿפָארטשַאב
 טע בברַא ןגעװ לעֿפַאב םעד ךרוד םיצירפ יד .ןוֿפ ' ןליוומומ םעד |ן
 רעד ;אֹנָח םוא ןטעברַא וצ טרעוורַאֿפ טָאה לעֿפַאב רעד ,(טסנידדק
 יו רעמ טינ ייטסניד-הררש ,, םירעיופ יד ןוֿפ ןרעדָאֿפ טרָאטעג טָאה
 ןרעֿכעה וצ ןרָאװעג טרעװרַאֿפ ץירפ םעד זיא רעטַײװ .ךָאװ ןיא געט
 עברַאה ןנײלוצֿפױרַא ןוא תושורי עשרעיופ יד ןפַאכרַאֿפ וצ ,זגיצ
 יד טימ ןײנַאב ךיז ןלָאז יז ,םיצירפ יד יב ןטעבענ טָאה ןעמ .,ןֿפ

  לעֿפַאב רעד סָאװ ,טינ שודיח ןיק 1 זיא םע .םיצירפ

 יד ,ןעמרָאֿפער עשינרענע רַאֿפ ךיז ןעמענ וצ יט עשבַיי רטס}
 עלַא ןרױלרַאֿפ טינ ריש טָאה (1780--1740) עיזערעט עירַאמ עניר}

 םָאװ ,עיזעלש ץוחַא) ןצניווָארּפ עגידֿברעמ עריא +ירעדנעל ע
 ,םעד טימ רָאנ טעװעטַארעגּפָא יז טָאה (.11 ןֿכירדירֿפ ייב ןבילבעג ז

 ןוא ןרַאגנוא ענענַאטשעגֿפױא יד ןבענענכָאנ חרומ ףױא טָאה יז סָא
 ראש עגילָאמַא ענַייז לדַא ןשירַאגנוא םעד קירוצ עי

 - טּכַארבעג ןוא ןבענענָֿאנ הרָרב-תילב גנורינער יד טָאה ןרַאנגוא יא
 - רעדנעל עשֿבַײרטסע-םצע יד ןיא רָאנ ,םירעיופ עגיטרָאד יד ןברק ַא

 =הכולמ ןשֿכַײרטסע-ןײמעגלַא ןַא טעדנירנעג טָאה ןעמ .הכולמ רע'תמא

 טָאה ןיהַא ןוא ,ןוַײרק ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ ןענַיײז ןדנגענ יד .סמויר -
 ,ןרעַײטש יד ןענָאמוצנַײא ףיוא עטמַאַאב .עֿכילגיניק טקישעגּפָארַא !

 ןרַאסימָאק ענעבילקעג ןסעועג טרָאד ןענַײז רעירֿפ סָאװ םעד טָאטשנָא
 ןבָאה 2 0 יד ,עיטַארקָאטסירַא רעשיצירפ רעגיטרָא רעד ןוֿפ

 יז ןטפשמ וצ ,ןגָאלקנָא םירעיופ יד ןוֿפ ןעמענוצנָא טכער סָאד ןעז

 -  םטָאג; רַאֿפרעד טגָאזעגוצ יז טָאה ןעמ ןוא י'ךייוו ךילטסירק, טֿכעג
 - ףי ןנָאלק וצ םירעיוּפ יד טרעװרַאֿפ ןעמ טָאה גיטַיצכַיילג רָאנ

 -  ןיא יז ןדימשוצנעמַאזוצ ידכ ,ןעלטימ עשינרענע וצ ןעמונעג ךיז ןעמ 1

 /  עטסינימ ענַײמעגלַא ,עירַאלעצנַאק-הכולמ ןוא-ףיוה ענײמענלַא ןַא ,



 ניד-קטפאיד | ןֿפַאשוצּפָא ,םיצירפ יד טימ ןטקילֿפנָאק ערעייז ןיא
 ףָא רטשבַל ףיוא ןעוועג זיא ןידיקספ רעד בוא ,טכירעג ןשיצירפ

 ןעניי סָאװ ,ןשטנעמ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,עגַארֿפ- םירעיופ יד ןטכַארט
 טש טרעהרעד ךיז ןּבָאה סע .ןסערעטניא עשיצירפ יד ןוֿפ טַײװ רעעז
 רעד ןוא ,טלָאצ ןוא טעברַא סָאװ ,סַאלק ַא זיא םוטרעיופ סָאד זַא
 לדֲא 5 םיצירפ יד רעדייא יי רעד רַאֿפ רעגיטכיוו סע זיא

 ייאניא ריא טימ טרינער רָאי 18 עטצעל יד טָאה ,.11 ףעזָאי רסיק
 ה רע ןוא ,ןֿפָאסָאליֿפ עשיזױצנַארֿפ יד ןוֿפ דימלת א ןעוועג זיא רע |

 עטעברַאדרע רעֿכילטיא ףרַאד ייטכער ןֿכילריטַאנ , יפ-לע זַא ,ןטלַאהעג
 ה ,ןדנעטשוצ עניטציא יד .גָאטלױאװ ןוֿפ םומינימ ןסיוועג ַא ןבָאה
 ןדניב סָאװ ,ןטייק עֿכילדנעש ,ַײרעֿפַאלקש , ןענַײז ,טגָאזעג רע
 ,ייױשטנעמ

 .ףעוֶאי יװ םעדכָאנ רָאי ַא .ןעמרָאֿפער .זז ףעזָאי .145 8

 ןַײרק ,ןרהעמ ,ןעמהעב ןיא םירעיופ יד ןוֿפ גנואַײרֿפַא ב עֿכילנעז
 וייט ( רק רעד ךרוד ךַײרטסע וצ א זיא עיצילַאג) עיצילַאג

 שי

 מל) גנוגיטֿפעשַאב עַײנ ַא ןבַײלקסױא םַײב ,ןבָאה-הנותח םַײב ןרעַײטש
 ,וװ .זא .א (הכאלמ ַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעיופ ַא ןעוו

 יז םיצירפ יד רַאֿפ ןתוֿבייחתה יד ןוא טסנידיהררש רעד רעבָא
 ֹו רפ ןֿפױא יו ,םירעיוּפ יד ףיױא טקוקעג טָאה .11 ףעזָאי ,ןבילבעג ךָאנ
 טרָאֿפער ייווצ טעװענַאלּפעג רע טָאה רעבירעד ןוא ,סַאלק ןטסוויטקוד
 עיופ יד ףיוא יו ,םיאנת-רעַייטש עבלעזיד םיצירפ ףיוא ןגײלֿפױרַא (1
 ןנסיוא םוש ןהֶא ןעמעלַא רַאֿפ רעַײטש ןכַײ לג ַא ןריֿפנַײא ה"ד
 ד סָאד .ץירפ ןרַאֿפ ןתובייחתה עשרשיופ יד ןֿפיוקסיוא (2
 .ןטעברַא עשרעיופ יד ןֿפערטַאב סע ליֿפיװ ,ןענעֿכערסױא :;ןסייהעג
 !ירפ םעד ןלָאצ סָאד ןלָאז םירעיופ יד זַא ,ױזַא ןכַאמ ןוא ןתוֿביײחּתה
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 -מיא טינ ןענַײז ןעגנוטכידגַייא עטשרעבייא ערייב זַא יא ם
 בילוצ הֿכולמ רעד ןוֿפ ליואוו ןתמא םעד ןוֿפ טכיל סָאד ןהעז וצ , דֹנַא
 רסיק רעד .,ייתונָׂשה עשיטסיאָאנע ןוא ןשינעדײרנַײא ערעטסניֿפ ערעי
 ןַײז ןריֿפּכרוד ןעמונעג רע טָאה ךָאד רָאנ ,טנלע יװ טעמכ ןעוועג זי
 רַאֿפ ןרעַײטש יד ןֿכַײלגסױא ןגעוו לעֿפַאב רעד סיױרַא זיא רעירֿפ ,ןלי
 יד ןוא טסניד-הררש םעד ןֿפױקסױא ןגעוו --- ךָאנרעד ןוא ,ןּפַאלק על
 גנורילונער רענעֿפורעג ױזַא רעד ןגעװ רעדָא ,ןתובייחתה עלַאדוטַא

 ףעגנואיצַאבסטעברַא יד ןוֿפ
 טַײקנדירֿפוצמוא עקרַאטש ַא ןֿפורענסױרַא ןבָאה ןלעֿפַאב .11 ףעזָאי = -

 -מוא ןרָאװעג ןסַאלק עטשרעבייא יד ןענַײז ךיוא ,רעציזַאבדרע יד
 רעמורֿפ ןייק ןעוועג טינ זיא ףעזָאי ,רסיק םנוֿפ טירט ערעדנַא בילוצ
 יד טימ ןעגנורדענכרוד ןעוועג זיא רע ,רעײגרָאֿפ ענַייז יו ,קיל

 -גַיא טלָאװעג טָאה רע ןוא ,רוטַארעטיל רעשרערעלקֿפױא רעד ןוֿפ
 ןַײז ןוֿפ בייהנָא ןיא דלַאב .ץנַארעלָאט עזעיגילער ,ךַײרטסע ןיא
 -ַארּפ ,ןטנַאטסעטָארּפ ןגעקטנַא תושיגנ יד טֿפַאשעגּפָא רע טָאה ה
 רענגעג רעשוריֿפב ַא ןעוועג .11 ףעזָאי זיא ךיוא .ןדיי ןוא ענװַא

 רעד .הטילש עסיורג ַאזַא ןבָאה ןלָאז םיחלג עשילױטַאק יד זַא ,םעדי
 זיא רע זַא ,ןעמרָאֿפער סֿפעזָאי ןוֿפ טרעדורעצ ױזַא ןרָאװעג זיא טסּפ
 ,דוֿבכ םיורג ןבעגעגּפָא םיא טָאה ןעמ ;ןיוװ ןייק ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג ןַײל
 -ָאמ 2000 יד ןוֿפ .ןעגנַאגעג טינ ןעמ ויא תוחנה םוש ןייק ףיוא רָאנ
 -קעװַא ןוא 1300 רעֿכעה טכַאמרַאֿפ ףעזָאי טָאה ךַיירטסע ןיא ןריטסַאנ !
 - -רַאֿפ טָאה רע ;סעיצוטיטסניאיהקדצ ןוא -סגנודליב ףיוא תוסנֿכה יד ןבעגי
 "וזעי יד ןוֿפ ןלוש יד ןעמונעגוצ ,ןפוקסיב יד ןוֿפ ןטלַאהעג יד טרענעלק
 יד רַאֿפ טלענ דנַאלסױא ןיא ןקישוצסױרַא טרעװרַאֿפ טָאה רע ,ןטיא
 ןטספיופ יד סָאװ ,םירֵתיה יד ןענַײז סָאד) ייסעיצַאסנעּפסיד, עכילטספיופ
 ,טרעלקרעד טָאה רע ;(םיניד עכילכריק עסיוועג ףיוא ןבעגסױרַא ןגעלֿפ
 ,תושר ןַײז ןיא ךיז ןעניֿפעג ךריק רעד ןוֿפ םינינע עֿכילטלעװ עלַא זַא

 רשי ,טַײהֿכַײלג םשל טרעלקרַאֿפ ןעוועג ןענַייז ןעמרָאֿפער .11 ףעזָאי =
 רעד .,ןורָסח רעסױרג ןייא ןעוועג זיא ייז ןיא רָאנ ;טַײקכילשטנעמ ןוא
 רעײז ןרעסעברַאֿפ ןוא ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ןרעלקֿפױא טלָאװעג טָאה רסיקי
 רַאֿפ רעסעב טסייוו רע זַא ,רעֿכיז ןעוועג זיא רע רָאנ ;דמעַמ ןלעירעטַאמ
 ,טכַא ןיא ןעמונעג טינ טָאה רע .,ןוט סָאד ףרַאד ןעמ ױזַא יו ,ןעמעלַאו
 ענעדישרַאֿפ ןעניואוו ןיורק רעשכַיירטסע רעד ןוֿפ רעדנעל יד ןיא זָא
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 -ָאטסיה ענעגייא ןַײז טַאהעג ךיז טָאה דננעג רעדעי זַא ,ןטעטילַאנָאיצַאנ
 ןייא ןַײז לָאז הנידמ עצנַאנ יד זַא ,טלָאװעג טָאה רע ;גנולקיװטנַא עשיר
 ,רעגייטש ןייא ףיוא סיואכרוד ןרעװ טריֿפענ לָאז ןוא טַײקצנַאג עסיורג
 -רַאֿפ יד יז ןבעגרעביא ןוא ןרַאסימָאק ןטמיטשַאב טנעלֿפ גנורינער יד
 ךיז טָאה ןעננולמַאזרַאֿפ ןוא סעיצוטיטסנָאק עניטרָא יד ןוֿפ ;גנוטלַאװ
 טַײקגיטרַאכַײלג ןוא טַײקכַאֿפניײא בילוצ .גידנסיוו טינ טכַאמעג רסיק רעד
 -עג ַא רַאֿפ ךַארּפש עשטַייד יד םוטעמוא טריֿפעגנַייא רסיק רעד טָאה
 -רַאֿפ יד טימ רעקלעֿפ ןעוועג ןענַייז הנידמ רעד ןיא םגה ,ךַארּפש-סטֿפעש
 טכַארבענֿפױא ןעוועג םעד ףױא ןענַייז טפיוהרעביא ,תונושל עטסנדייש
 ,ןרַאננוא יד

 11 ףעוָאי טָאה יװַא .קיטילָאפ עטסגינײװסױא יד .146 8
 -עג רע טָאה גיטַיײצכַילג ,הנידמ ןַיז ןוֿפ רדס ןגידרעירֿפ םעד ןֿכָארבעג
 עשידנעלסיוא ןיא .גינייווסיוא ףיוא קיטילָאפ-סגנומעננַײא עטיירב ַא טריֿפ
 ,טַײהנעגנַאנרַאֿפ ןנעוו ,םינָהנמ ןגעוו טכַארטעג טינ ךיוא רע טָאה םינינע
 -סגנופַאּכרַאֿפ עבלעזיד ןעווענ זיא סע ;רעקלעֿפ ןוֿפ ןסערעטניא ןגעוו
 טעברַאענסױא טָאה .11 ףעזָאי ,ןסַײרּפ ןוֿפ .11 ךירדירֿפ ייב יוװ ,קיטילָאּפ
 -ָארּפ ןשיֿכיר ג םענעֿפורעג ױזַא םעד .11 ןענירעטַאקעי טימ ןעמַאזוצ

 -עג טָאה דנַאלסור .ַײקרעט ןלייטעצ ןנעװ ןַאלּפ ַא ה'ד ,טקעי
 -נַאטסנָאק ןיא ןוא ,םי ןצרַאװש ןוֿפ גערב ןצנַאנ םעד ןעמוקַאב טֿפרַאד
 ןשיסור ַא רַאֿפ ןָארט ַא ןרעװו טלעטשעגקעװַא טלָאזעג טָאה לָאּפָאניט
 / לַײט רעדנַא םעד ןעמוקַאב טלָאזעג טָאה רעדיוו ךַײרטסע ;טשריֿפסױרג
 רָאנ .םִי ןשיטַאירדַא ןטימ טצינערג סָאװ ,לזניאבלַאה ןשינַאקלַאב ןוֿפ
 עסיורג ַא ןבָאה טֿפרַאדעג ןעמ טָאה רענעלפ עניזָאד יד ןריֿפוצסױא ףיוא
 ןסירעגנַײרַא ןיילַא ןקרעט יד ךָאנ ךיז ןבָאה וצרעד ;טכַאמ עש ירעטילימ
 ןוֿפ ןפוטשוצסױרַא יז ןעמוקעגנָא גנירג ױזַא טינ זיא סע ןוא ,ןרַאגנוא ןיא
 ןּבירטרַאֿפ טרָאֿפ .ןקרעמ יד ןעמ טָאה ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ךָאנ .טרָאד
 ,דַארגלעב יז יב ןעמונעגוצ ןוא

 -גירעווש עטסנינייוועניא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 -רָאד יד .עינלעב רעטַייװ רעד ןיא ןעוועג רעווש זיא טפיוהרעביא ,ןטַײק
 . יד ןוא טַײקכילטסַײנ עשילױטַאק יד ,ןעייטרַאפ עשיטָאירטַאּפ ייווצ עגיט
 ןֿפרסױרַא טזומעג טָאה ףעזָאי סָאװ ,סָאד טצונענסיוא ןבָאה ,ןטַארקָאמעד
 ןַא ןבױהעגֿפױא ןוא ,ןקרעט יד ןנעק ףמַאק םוצ ליח לייט ןטסערג םעד
 -ּפָא ןַא ןבילקענֿפױא ךיז טָאה ץינערג ןשידנעלַאה ןֿפױא :דנַאטשֿפױא
 ןַא עינלעב ןייק טקישענּפָארַא טָאה .11 ףעזָאי ,ןטנַארגימע גנולייט
 ; תונמחר םוש ןהָא ךיז ןענעכערּפָא ריא ןסייהעג .ןוא ײמרַא עשכַיירטסע
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 ;ץיזַאב םעד ןריקסיֿפנָאק ןטנַארנימע יד יב ,ןענעֿפָאװטנַא רעגריב על
 ,םירסומ יד ןוא ,ףָארטשטױט טמוק דנַאטשֿפױא םעד ןֿפלעהטימי רַאֿפ

 ,גנונױלַאב עסיורג ַא ןעמוקַאב ,טרעקרַא
 יֿפױא יד ןוֿפ הלָּפמ ַא ןעמוקַאב טָאה ליח רעשכַיירטסע רעד רָאנ

 עניגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװענ טרימַאלקָארּפ זיא לעסירב ןיא ןוא ,ענענַאטשעג
 סָארדרַאֿפ ןוֿפ זיא ,טקנערקעג גנַאל ןיוש טָאה סָאװ ,,11 ףעזָאי ,קילבופ}

 - יד ןרילונער ןגעוו ץעזעג םעד ןדנעװנָא טרעהעגֿפױא רע טָאה ,לשמל ,
 טָאה רע ה"ד ,(עיצילַאג ןוא ןרהעמ ,ןעמהעב) ךַײרטסע-ןוֿפצ ןיא ן'תובייו
 ,גנואַײרֿפַאב-םירעױּפ רעד ןוֿפ ןינע ןצנַאנ םעד קירוצ ןוטעג פומו

 םוצ .טכַאמרַאֿפ טרעוו ןטיאוועי יד ןוֿפ ןדרָא רעד .7 8 5

 -עדרָא יד .,עּפָאריײא לרעטלַא רעד ןיא ןריויעג טָאה ה"י ןט-18 ןו
 ןעגנוצינערנַאב ענעדישרַאֿפ יד ןוֿפ ,ןליווטומ ןוֿפ ןוא םעיגעליווירפ ןו
 -רעביא א ןַא 0 ןענַאטשעג זיא ,דיחָי ןרַאֿפ א לו

 ןיא רָאנ ;עירָאטירעט ריא ןוֿפ בלַאה ַא ַא ריא ַײב ןעמונעגוצ א
 עשינַאמָאר יד ןוֿפ טפיוהרעביא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טֿפלעה רעדנו

 .העָּפשה ריא ןוא תוסנֿכה עריא ןוֿפ לייט ַא טיהעגֿפױא יז טָאה ,רעדנ)
 -גסיוו ןוֿפ ןנַײװצ עלַא ןיא ןטיאוועי יד ךָאנ ןטעברַא ה"י ןט-17 ןיא = |

 - יז ,גנוגעװַאב רעגיטסייג רעד ןוֿפ ךייה רעד ףיוא ןעייטש ייז ,
 .יד ןוא טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יִד ןשיווצ ןכַאמ וצ םולש
 -ּפָא קרַאטש ןיוש יז ןענַײז ה"י ןט-18 ןיא .ךריק רעד ןוֿפ ןסערעז
 עַײנ יד וצ יז ןעמוק ואוו ;גנורעלקֿפױא רעד ןוֿפ גנַאג םנוֿפ ןענַאט

 תוֿכלַה ןיא יז וצ ןבַײלג ןֿפוא םושב טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה ןטיאווע
 / עטנרעלעג יד .,קיטירק ןוֿפ טַײהַײרֿפ ןוא טַײקנַײֿפױעקנַאדעג ,ךַא
 - ןענַײז יז ;האנש עניטכעממוא רעייז ןטלַאהַאברַאֿפ ךעבעג ןזומ ןגנָאל
 .  ,שינעטנעק ןוא לֿכש ןוֿפ רעוועג עַײנ יד ןצינ וצ דנַאטשמיא
 -הכולמ יד ןיש זיא ,ןרָאװעג טכַאוושעגּפָא ױזַא זיא ךריק יד דלַאביװ = -
 טינ טָאה .419 קיוודול .ריא ןנעקטנַא רעֿפיקּת ךס ַא ןרָאװעג א
 רַאֿפ רעכעה ןַײז לָא טספיופ םנוֿפ טעטירָאטױא רעד זַא ,ןדַײל טלָאװעג

 ןגיניק ערעדנַא יד ןעגנַאגעג ןענַײיז גנַאנ ןגיבלעז ןטימ ,טעטירָאטי
13 : 

 : 9 ןענַייז עַײנ יד ןשיווצ .יױֿפָאסָאליֿפ, יד וצ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ .םיֿכי
 - . רעבָא ;רעטלָאװ לשמל יװ ,םידימלת ענעזעוועג ערעייז ןוֿפ לייט ַא ןע
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 -טלעוו יד ןענַײז ץלַא יו רעמ .11 העזָאי טפיוהרעד ,ךיוא ה"י ןט-18 ןיא
 ,ןטיאוועי יד ןוֿפ ןדרָא םעד ףיוא טֿכַארבעגֿפױא ןעוועג ןעגנוריגער עֿכיל
 טגלָאֿפעג ןוא ץעועג ןעמייהעג םענענייא ןייז רָאנ ןטלַאהעג טָאה סָאװ
 טנָאמרַאֿפ טָאה ןדוָא רעד .םיור ןיא יילַארענעג ,, םעד ,רתסָנ ַא סעפע
 עסיורג ןעוװעג ןענַיז תושר ןַײז ןיא ,עקירעמַא ןיא םעיצַאטנַאלפ עֿבַײר
 טָאה רע ,רחסמ ןיא טנײלעגנַײרַא ןעוועג זַײװלײט ןענַייז סָאװ ,ןלַאטיּפַאק
 -סױרַא ךיז ןנעלֿפ ןדרָא םנוֿפ םיחָוור יד .רעוַײה-קנַאב ענעגייא טַאהעג
 םוש ןייק ייז ןוֿפ טָאה הכולמ יד ןוא ,גנורעַײטשַאב רעד ןוֿפ ןשטילג
 ,טַאהעג טינ הסנֿכה

 ,ךַײרקנַארֿפ רעדנעל עשינַאמָאר יד ןיא ןבָאה ה"י ןט-18 ןטימ ןיא
 -סַאניד רעשינָאברוב רעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ טגיניקעג לָאּפַאענ ןוא עינַאּפש
 עלַא ןבָאה יײז ,ךַאמּפָא לקיטש ַא ךיז ןשיװצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עיט
 ןוא תונקת ענַײז ןקוקרעביא לָאז רע ,ןדרָא ןש יטיאוזעי םַיײב טרעדָאֿפעג
 ,הּכולמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד רתוס ןענַייז סָאװ ,ןטקנופ ענעי ןַײז לטֿבמ
 ןיײק ןוֿפ ןרעה טלָאװענ טינ טָאה ,ישטיר ,ןדרָא םנוֿפ לַארענעג רעד
 -עג טָאה .א117 םנעמעלק טספיופ ,ןדרָא ןוֿפ רעצישַאב רעד ןוא ,הרָׁשֹפ
 ,51+ :ןרָאװעג םסרוֿפמ ױזַא ןענַייז סָאװ ,רעטרעוװ יד טימ טרעֿפטנע
 רעדָא ןענַײז ייז יװ ןַײז (תונקת יד) יז ןלָאז , :ה"ד ט6 504 ,86 םסמ 810
 ;הקָוח-דיב ןעמונעג ןַאד ךיז ןבָאה ןענָאברוב יד '*!ןַייז טינרָאג יז ןלָאז
 -סלדנַאה ערעייז ןעמענוצ ,ןטיאוועי יד ןוֿפ רעזַײה יד ןכַאמרַאֿפ ןבױהעגנָא
 ןטסֿפרַאש-םַא .ןדרָא םנוֿפ רעדילגטימ יד ןבַײרטרַאֿפ ,ןעגנומענרעטנוא
 טריֿפרַאֿפ טָאה לַאבמָאפ רעטסינימ רעד ;לַאנוטרָאפ ןטָארטעגסױרַא זיא
 ןוֿפ ןבעל םעד ןגעק גנורעװשרַאֿפ ַא רַאֿפ ןטיאוזעי יד ןנעק סעצָארּפ ַא
 -ניא רעד ןוֿפ תולובחת עלַא יז ןנעקטנַא טדנעוװעגנָא ןוא (1789) גיניק
 -ער עשינַאמָאר יד ןבָאה ךילדנע ,ןֿפָארטש ןוא םיונע טימ ,עיציזיווק
 ןוא ןַײז לטֿבמ לָאז רע ,טספיופ םַײב ןרעדָאֿפ ברַאה ןעמונעג ןעננוריג
 -עלק ןסעועג זיא לוטש ןֿכילטספיופ ןֿפױא .ןדרָא םעד ןזָאלרעדנַאנוֿפ
 יד .ןוֿפ רעננעג ַא ןיילַא ,רענַאקסיצנַארֿפ רענעזעווענ ַא ,,8410 סנעמ
 - .ןָאלעגרעדנַאנוֿפ רַאֿפ ןדרָא םעד טרעלקרעד רע טָאה 1773 ןיא ;ןטיאוזעי

 -ַאב ןסיורג ַא טַאהעג טירט רעגיזָאד רעד טָאה םזיצילױטַאק ןרַאֿפ
 גיטַיצֿכײלנ ןעננוריגער יד ןבָאה רעדנעל עשילױטַאק עלַא ןיא .טַײט
 - רעּביא טנַאהרעּבײא יד ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןעמרָאֿפער ןריֿפכרוד ןבױהעגנָא
 ,עיציזיווקניא רעד ןוֿפ טֿכער יד טמַאצעגנַײא טָאה לַאבמָאפ ,ךריק רעד
 ַײב זַא ,טמיטשַאב ןוא םיסרוקיּפַא יד ןוֿפ ןעגנונערברַאֿפ יד טֿפַאשעגּפָא
 רעבירַא טנעוו טכירעג ןכילטסַײג ןוא ןֿכילטלעוװ ַא ןשיװצ דנַאנַארעדיװ ַא
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 סָאװ ,ןסעַײנ יד גיטכיו ןעװעג ןענַײז טפיוהרעביא .רעֿכילטלעװ רעד
 -ָאמ יד רָאנ ןבָאה טלָאמעי זיב ;ןלוש יד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא ןענַײז

 ןעוועג זיא לַאבמָאפ .גנודליב רעד רעביא ןֿפַאש וצ טַאהעג ןיײלַא ןּכַאנ .
 קרַאטש טָאה רע ןוא גנורעלקֿפױא רעַײנ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא רעסיורג
 יד טָאטשנָא רערעל עֿבילטלעװ עַײנ דנַאל ןיא ןעיצוצ ןנעװו טענַאד'
 עַײנ ןגעוו ןוטעג רע טָאה ךיוא ;םעינעלָאק עשיטיאוועי יד ןוֿפ םידימל
 טָאה רעטעפש עלעסיב ַא ,ןענרעל ןוֿפ ןעמעטסיס עַײנ ןוא רעֿכיבנרעל
 .ענעגייא סָאד ןוטעג ךיוא .11 ףעזָאי

 -ֿפױא עַײנ יד .םזיטולָאסבַא רעטרעלקענֿפױא רעד .148 8 .)
 -עג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ,ןרָאטסינימ ערעייז ןוא רעשרעה יד ,רערעלק
 טינ ןבָאה ייז ,ןענַאטרעטנוא ערעייז ןוֿפ טַײקגיטרַאנגיײא רעד רַאֿפ ליֿפ -

 רעשירעיצרע רעייז טימ ייז זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ;ןוֿפרעד ןטלַאהעג
 -ֿפױא יד ןבָאה רעבירעד .גנידצלַא ןוטֿפױא ןענָאק ןלעװ טַײקג
 - -ֿפױא טרָאֿפ ,תונָווכ עטוג ערעייז ףיוא טקוקעג טינ ,רעשרעה עטרעל
 םיוניש טריֿפענֿכרוד ןבָאה ןכרַאנָאמ עשולָאסבַא יד ,גיצניו ױזַא ןוט
 ,ךריק רעד ןוֿפ גנונעדרָא רעד ןיא .,רודעצָארּפ רעֿכילטֿבירעג רעד |

 -ַאב-םירעיופ יד טרירעגנָא טָאה .11 ףעזָאי ןייא רָאנ ;ןזעוו-לוש
 - טָאה רָאטַאמרָאֿפער רענעדײשטנַא רעד טָא וליֿפַא רָאנ .,ךיוא ןעגנוא

 -לַאװרַאֿפטסבלעז ַא םירעיױפ עטַײרֿפַאב יד ןבעג וצ טכַארטעג טי
 ןעניֿפעג ה"י ןט-18 ןוֿפ ןעגנוריגער עטרעלקעגֿפױא עלַא יד ַײב ,

 ַא ןוא תודוס עשירַאלעצנַאק ,גנושרעהטסבלעז :עבלעז סָאד דימת רימ
 ןוא טינ ייז טרילָארטנָאק ,גנוריגער רעד ץוחַא ,רענייק סָאװ ,עטמַאַאבי
 ,הֹעֵד ןייק יז ףיױא טינ טָא

 לשמל יװ ,טַײקֿפילטנֿפע רעד ןוֿפ פעק יד ןבָאה ה"י ןט-18 ןטימ ןיא =
 ןוֿפ דנַײרֿפ יד,, ,ןרָאטסינימ ןוא רעשרעה יד זַא ,טֿפָאהעג ,רעטלָאװ
 רעַײנ רעד ןיא ,םרָאֿפער עסיורג יד ןעגנערב ןלעװ ,!גנורעלקֿפױא רע
 ןקרעמַאב ,ה"י ןט-18 ןוֿפ ףוס םוצ ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ ,טֿפַאשלעו

 טכַארבעג ןבָאה טַייצ רעַײנ רעד ןוֿפ רעוט יד .ןעגנומיטש עַײנ ןיוש ,ךיז
 ,עיצולָאווע ר יד טֿכילקריװרַאֿפ ןוא ןעעדיא עשיט ַארקָאמ ע ד ךיז

 ןרָאי רע-70 יד ןיא עקירעמַא ןיא שינערעקרעביא יד ךיז טָאה ןביוהעגנ
 ןעגנַאנענֿכרודַא יז זיא רָאי 70--60 ַא ןיא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ן
 -עג ןענַײז ייקרעט ןוא דנַאלסור רָאנ ,עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל עלַא ךרי
 | - ,רעטעפש ןעמ
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